
Næringseiendommer fra REAL EIENDOMSMEGLING AS. Utg. 9 - september 2004

Kontakt våre meglere for ytterligere informasjon om våre objekter: 

Eivind Aursøy
E-post: eivind@real.no
tlf direkte: 6791 7655, 
alt. mob. Tlf: 900 39 300. 



Ingar Finstuen
E-post: ingar@real.no

tlf direkte: 6791 7656,
alt.mob. Tlf: 977 12 353.



Daglig /faglig leder
Statsaut. eiendomsmegler MNEF

Roger Kringlen
E-post: roger@real.no 
tlf: 67 91 76 54, 
alt. mob. Tlf: 90696033.

Siv-Tove Haug
E-post: siv@real.no

tlf direkte: 67 91 76 53, 
alt. mob. Tlf: 99 25 59 10. 
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Statsaut. eiendomsmegler MNEF

NYE KONTORLOKALER I TÆRUDPARKEN I LILLESTRØM

I Tærudgårdene, «landemerket» ved innkjøringen til Lillestrøm, har vi for utleie 4 frittstående
bygg, som nå er under rehabilitering/nyoppbygging.

� Fra 80 til ca 2000 kvm kontorer og studiokontorer
(med bad og kjøkken)

� 4 bygg/småhus.

� Foreløpig et nybygg, og de øvrige 3 vil inn- og
utvendig framstå som helt nye.

� Ledige for innflytting 1. november 2004.  
� Ref.nr: 04015/Eivind Aursøy
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KONTORLOKALER PÅ SKÅRERSLETTA
VED TRIADEN I LØRENSKOG

� Sentralt i Lørenskog vis à vis Triaden har vi for utleie
kontorlokaler fra ca 100 til 1.300 kvm beliggende
i eiendommens 2. ets.

� Lokalene ligger i moderne bygg som er oppusset til
en god standard med lyse flater.

� Bygget har felles kantine med solterrasse. 
� Ventilasjonsanlegg med kjøling.
� Stor felles parkeringsplass. Leiearealet består av

3 områder med tilgang fra felles gang.
� Ref.nr: 02065/Eivind Aursøy

SENTRALT BELIGGENDE TOMT PÅ
STRØMMEN - STASJONSVEIEN 23

� Råtomt på ca 1 489 kvm.
� Regulert for forretning/kontor/bolig. Kan bebygges med inntil 5

etg, med tillegg av parkering i inntil 2 underetasjer. Kjøper vil også
kunne bygge parkering i inntil 2 underetasjer under torg på ca
750 kvm.

� Kjøper må opparbeide torget etter nærmere avtale med selger.
� Eiendommen har en solrik og meget fin beliggenhet, med

Strømmen Storsenter som nærmeste nabo. Det er kort gangavstand
til Strømmen stasjon. 

� Prisant: 8 500 000,- + Off.omk. /GI BUD !
� NB: Budfrist 15.10.04. Kl. 12.00.
� Ref.nr: 04069 /Roger Kringlen

BILVERKSTED I ØSTRE AKERVEI 68

� Godkjent bilverksted på 360 kvm. Verkstedhall,
2 stk lager, resepsjon, kontor.spiserom, dusj og wc. 

� Hensiktsmessig bygg for virksomheten. 
� Alminnelig god standard. 
� Lokalene er ledige pr. d.d. 
� Off. kommunikasjon som T-bane og buss i umiddelbar

nærhet
� Ref.nr: 04092/Roger Kringlen.

KONTORLOKALER TIL LEIE. 
Skårer

I etablert industriområde på Skårer i Lørenskog skal leies
ut flere arealer:
� 116 kvm kombinasjonsklokale; Lager på 84 kvm med 

kontor på 32 kvm. Direkte innkjøring via felles kjøreport.
� Kontorlokaler fra ca. 15 - 200 kvm kontor, oppdelt eller
samlet.
� Inngang fra bakkeplan til alle arealer.
� Tilgang til kjøkken og adskilte D- og H-garderober 

med wc.
� Gunstig leie - Ledig omgående.
� Ref.nr: 01190/Eivind Aursøy.

Utleid
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900 KVM KONTORLOKALER I
GODT PROFILERT BYGG

Ved «porten» til Lørenskog, med særdeles god profilering mot
motorvei (RV 159) har vi for utleie:
� 900 kvm kontorlokaler, som kan deles i enheter fra ca 50 kvm.
� Arealene fordeler seg over 2 og 3 etg.
� Stort og lyst inngangsområde, romslig trappegang og

heisadkomst. 
� Bygget er moderne innredet med lyse fine flater.
� God adkomst - god beliggenhet. 
� Moderne bygg med blant annet bredbånd, ventilasjon,

kjøling m.m.
� Bra med parkeringsdekning.
� Ref.nr: 04031/Eivind Aursøy.

KONTORLOKALER TIL LEIE
SENTRALT PÅ HVAM 

I Hvamsvingen på Skjetten har vi for utleie 3 moderne
og trivelige kontorlokaler i "nytt" bygg med heis, som
har en meget sentral og god beliggenhet ut mot
rundkjøringen i Hvamkrysset. 
� 128 kvm i 1. etasje.

� 378,5 kvm bto i 2. ets

� 216 kvm bto i 2 etasje 

� Alle lokalene har egen inngang. 

� Lokalene kan deles.

� Ref.nr: 02074/Eivind Aursøy

KOMBINASJONSBYGG TIL LEIE
PÅ HELLERUD GÅRD

� 621 kvm lager/verksted og 155 kvm kontor/spiserom
i 1. etg.

� Lager, kjølerom, kontor, garderober, spiserom m.m. 
� Godt vedlikeholdt bebyggelse. 
� God standard på byggninger og adkomst veier på

eiendommen. 
� Sentralt beliggende eiendom med god adkomst

til E-6 og RV-4.
� Off. kommunikasjon som buss i umiddelbar nærhet.
� Ref.nr: 03007/Roger Kringlen

INVESTERINGSOBJEKT - FRYSELAGER

På Steinsgård, beliggende tett inntil RV 120 ca 6 km nord
for Gardermoen og ca 6 mil til Oslo har vi for salg:
� Ca 387 kvm (ca 800 palleplasser) fryselager.
� 60 kvm overbygget rampe.
� 2 vareinntak; en for semitrailere og en for varebiler.
� Til eiendommen tilhører det stor felles parkeringsplass.
� Prisant = verditakst: Kr 2.650.000,- + off. omk.
� Ref.nr: 04075/Eivind Aursøy
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JESSHEIM VEGSTASJON TIL LEIE

� 2 200 kvm med verksted, vaskehall, lager
(kaldt og varmt) og kontorer.

� Felles for lokalene er kjøreporter med direkte
innkjøring, takhøyde ca 5,0 m, oljeutskiller m.m.

� For noen av hallene er det direkte gjennomgjøring.
� Inngjerdet tomt på 8 mål. Delvis asfaltert.
� Meget bra standard.
� God beliggenhet på Industrifeltet Jessheim. 
� Ref.nr: 04070/Ingar Finstuen.

PRODUKSJON-/LAGERLOKALER TIL LEIE
SKEDSMOKORSET

� Produksjon/lager fra 350 - 3 000 kvm.
� Overbygget lasteramper med porter.
� Takhøyde: 3,8 m.
� Fleksible tilpasninger.
� Mulighet for leie av kontorplasser og vaskehall.
� Asfaltert uteområde med god adkomst for store biler.
� Sentral og fin beliggenhet på Skedsmokorset med lett adkomst

og kort avstand fra motorvei E6. 
� Meget god standard.
� Ref.nr: 03101/Ingar Finstuen.

LØRENSKOG
LAGER/VERKSTED - KONTOR - TOMT

Sentralt på Skårer med profilering ut mot Strømsveien
har vi for leie:
� 150 kvm lager/verksted m/dir. innkjøring, kjøreport,

takhøyde 5,0 m og oljeutskiller. 
� 125 kvm kontorlokaler.
� 1 240 kvm planert tomt med parkeringsmulighet.
� 9 parkeringsplasser foran lager.
� Beliggende i kombinasjonsbygg bestående av

lager/verksted/kontor.
� Ref.nr: 04084/Ingar Finstuen.

BUTIKKLOKALE PÅ 172 KVM FOR LEIE
SENTRALT I JERNBANEOMRÅDET I LILLESTRØM

� 172 kvm butikk i 1. etg.
� Lokalene ligger i Stillverksveien og kan fritt innredes

etter leietakers ønske, idet dette fremstår som ett
rålokale.

� Ferdig 01.10.2004
� Det er fremført strøm,ventilasjon, vann/avløp til

lokalene.
� Ref.nr: 04085/Eivind Aursøy


