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Sola skinner på Romerike om dagen. Det har vært en aktiv vår 
med mange henvendelser og stor aktivitet på meglerbordet i 
REAL Eiendomsmegling AS.

Endelig ser vi at ”Gardermo-effekten”, som vi har etterlyst fra 
midten av 90-tallet, har begynt å gjøre seg gjeldende.

Markedet er i manko etter tomter og større kombinasjonslokaler.  
Eiendommene begynner å bli utleid og det kommer færre og 
færre objekter ut i markedet for salg.

Siste salg hos oss var ”SATS-bygget” (bilde over) som ble solgt 
for en hyggelig pris for vår oppdragssgiver.  Byggets sentrale 
beliggenhet ved motorveien, i et område i full vekst og med 
fremtidstro, bidro i sterk grad til det raske salget.

I Lørenskog foregår en rivende utvikling om dagen med bl.a 
arbeider pågående for et nytt “Lørenskog sentrum” i Metro-/
MAXI-området.  Her er aktiviteten stor med etablering av nye 
veier, nybygging av både boliger, forretninger og ikke minst  
Lørenskogs nye Kulturhus – ”Lørenskog hus”.  I tillegg foregår 

det en stor utbygging i Lørenskog Vest-området. Her er det 
allerede nye beboere på plass i både forretningslokaler og  
leiligheter.

Nye Ahus forventes ferdig om knappe 16 måneder, og på  
Robsrud er Posten i full gang med bygging av sin nye post- 
terminal for Østlandet.

Aktiviteten og den tiltakende knappheten på egnede lokaler og 
eiendommer bidrar til økning i både leie- og salgsprisene. Noe 
våre oppdragssgivere setter pris på. Det er et stykke igjen til vi 
oppnår Oslopriser, men akkurat dette kan kanskje være noe å 
tenke på for de bedrifter som vurdere flytting til Romerike og 
rimelige lokaler?

Som områdets eneste næringsmegler stiller vi oss gjerne til  
disposisjon, enten det gjelder søk, salg eller leie. 

Eivind Aursøy
Statsautorisert eiendomsmegler MNEF

Daglig leder

Det går mot sommer, men her på Romerike 
har det vært ”hett” gjennom hele våren.
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Flotte kontorlokaler i representativt 
bygg meget sentralt i Lillestrøm 

• Ca 472 kvm i 2. etg og 693 kvm i 3. etg i Kirkegaten 1, 
”Vektergården”.

• Meget pene og moderne lokaler med utstrakt bruk av glassvegger og 
lyse farger.

• Lokalene er inndelt med både cellekontorer og åpent landskap. 

• Kan tilpasses etter leietakers ønske og behov.

• I byggets underetasje har vi også ledig ca 311 kvm lagerlokale med 
vareheis.

• Kontakt: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52, silje@real.no
• Oppdragsnr.: 07012

Lillestrøm

Kombinasjonslokaler til leie

I etablert industriområde i Lørenskog skal det leies ut 
kombinasjonslokaler på ca 1250 kvm.
• Ca 496 kvm kontorlokaler inkludert bl.a kontorer, møterom, kantine, 

toaletter og garderober.
• Ca 500 kvm produksjonlokale med ca 4-6 m takhøyde.
• Ca 250 kvm kaldtlager med ca 5 m takhøyde.
• Vareheis fra prod.hall og ned til lager, samt personheis fra prod.hall til 

kontorene.
• God parkeringsdekning, parkering inkludert i leien.
• Begge lagerlokalene har direkte innkjøring fra bakkeplan.
• Kontakt: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52, silje@real.no
• Oppdragsnr.: 01190

Lørenskog

Investeringsobjekt - Strømmen

Sentralt i Strømmen, med gangavstand til Strømmen storsenter 
i område med stor bolig- og næringsutvikling har vi for salg 
fullt utleid leiegård.
• Tomt på 519 kvm.

• 359 kvm bto fordelt på kjeller og 2 plan.

• 6 stk 2-romsleiligheter.

•  Årlig bto leieinntekt: Ca kr 440.000,-

• Verditakst: Kr 5.000.000,-

• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 07035

Strømmen

Pene og lyse kontorlokaler
E6 mellom Hvam og Skedsmokorset

• Ved rask avgjørelse kan tilbys særdeles gunstig fremleie til 
30.11.2009.

• Ca 500 kvm moderne, lyse og trivelige lokaler i toppetasje.
• Lokalene er delvis innredet med cellekontorer og åpne områder 

velegnet for kontorlandskap, showrom, undervisniningsrom. 
• Adskilt dame- og herregarderobe med toaletter. (Dusjmulighet)
• Stort resepsjonsområde. Kjøkken med møte-/spiserom.
• Godt med parkeringsplasser. Nær offentlig kommunikasjon, god 

adkomst.
• Gode profileringsmuligheter mot motorvei.
• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 05023

GunStiG frEmlEiE

oG muliGHEt for HøytlAGEr

På 205 KVm

Skedsmokorset
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Nyoppussede kontorlokaler i toppetasje
Globusgården – Lørenskog

Midt i “hjertet” av Lørenskog i krysset Solheimveien/
Skårersletta skal leies ut:
• 620 kvm i 3. ets, som kan deles i enheter fra ca 100 kvm.

• Innredet med både cellekontorløsninger og kontorlandskap.

• Lokalene er nyoppussede til en god standard og fremstår som helt nye. 

• Lysmalte vegger, glassløsninger og marmorerte gulv.  

• Heis.

• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 07040

Lørenskog
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Prosjektert kombinasjonsbygg ved E6

• Ca 4.200 kvm ledig areal.

• Ca 3.000 kvm lagerareal med opptil 8 m under taket.

• Ca 1 200 kvm kontorareal.

• Ramper og kjøreporter med direkte innkjøring. 

• Mulighet for å få tilpasset lokalene etter eget ønske.

• Forventet ferdigstillelse ca 2. halvdel av 2008.

• Meget gode profileringsmuligheter mot E6.

• Kontakt: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52, silje@real.no 
eller Ingar Finstuen, tlf: 67 91 76 50, ingar@real.no

• Oppdragsnr.: 07024

Hvam

Flotte kontorlokaler på torvet

• 665 kvm kontor.

• Ca 25 kontorplasser, 2 møterom, kjøkken, resepsjon, arkiv/data, 
toaletter.

• Lokalene ligger i 3. etasje med heis og trappeadkomst.

• Meget god standard.

• Ventilasjons med varme og kjøling.

• Alle servicefasiliteter og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet.

• Kontakt: Ingar Finstuen, tlf. 67 91 76 56, ingar@real.no
• Oppdragsnr.: 07038

Lillestrøm

Kontorlokaler til leie

• To kontorlokaler på 375 og 415 kvm. Kan vurderes oppdelt.

• Fleksible tilpasninger. 

• Asfaltert uteområde. Bra med parkering. 

• Sentral og fin beliggenhet på Skedsmokorset med lett adkomst og 
kort avstand fra motorvei E6. 

• Meget god standard.

• Kontakt: Ingar Finstuen, tlf. 67 91 76 56, ingar@real.no
• Oppdragsnr.: 03101

Skedsmokorset
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Unicon AS ønsker å opprette en ny betongfabrikk for Oslo Nord på leid tomt.
Lokalisering:Aksen mellom Hvam – Kløfta med nærhet til store hovedfartsårer.
Ønsket overtakelse: Sommer / høst 2007

Vennligst send oss prospekt /informasjon på mail til silje@real.no 
eller ingar@real.no, evt ta kontakt pr telefon: 67 91 76 50.

Meglere:
Silje Irene Fjellheim
Ingar Finstuen

Oppdragsnr.: 07027

På vegne av Unicon AS søkes leie av:
Ca 5 000 – 10 000 kvm tomt

Unicon produserer og selger ferdigbetong i Norge, Danmark og Sverige. Selskapet er Skandinavias ledende tilby-

der av ferdigbetong, med i alt ca. 500 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 2,2 mrd. kr. Unicon inngår som 

et forretningsområde i Aalborg Portland Gruppen. I Norge leverer Unicon fra 31 fabrikker og har 150 ansatte.

SØK ETTER TOMT


