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Som innledningen antyder ser vi i spenning frem til hva denne 
høsten kan by på. Styringsrentene er opp med 2 ”kvartinger” siden 
siste REAL-NYTT og Oslo Børs er ned nesten 15 % på en måned.  

Vi tror at investormarkedet på kort sikt vil vurdere å ta et lite 
pust i bakken. Vi har fortsatt press fra kjøpere. P.t  har vi ikke fått 
noen direkte signaler på at disse ikke lenger er der. Selgerne 
oppnår fortsatt gode priser for sine eiendommer.

Hos oss har det vært en rolig sommer, hvilket egentlig ikke er 
så unormalt. Det er vanskelig å treffe lederne i ferien, men nå 
strømmer henvendelsene igjen inn til kontoret. Våre meglere er 
uthvilte og klare for nye oppdrag etter ”sommer-dvalen”.

Siste oppdrag inn hos oss er BI-bygget i Lillestrøm, som er annon-
sert i denne utgaven av REAL-NYTT. Eiendommen ligger sentralt 
ved ”porten” til Lillestrøm og kan nok ha interesse for mange.

På Lahaugmoen er reguleringsarbeidet nå nærmest ferdig.   
Reguleringsplanen skal behandles av Skedsmo kommune i  
løpet av noen få uker. Blir det som vi tror og håper på blir 
denne nå godkjent. Da har vi virkelig et spennende prosjekt å 
tilby våre kunder.  Her vil det bli mange muligheter for å sikre 
seg attraktiv beliggenhet i ett av Romerikes flotteste områder.  
Opp mot 200 000 kvm bygningsmasse kan oppføres på den 
nesten 290 mål store tomten. Så her er nok å ta av for de som 
står først i køen. Vi har allerede mange på oppfølgingslisten vår 
og disse vil få info fra oss med det aller første. 

Andre med behov for næringsbygg fra Ca 5000 til 50 000 kvm 
oppfordrer vi om å ta kontakt.

Eivind Aursøy
Statsautorisert eiendomsmegler MNEF

Daglig leder

Det kan bli en spennende høst
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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

“Nye” kontorlokaler til leie

• 3 kontorlokaler for leie med meget god beliggenhet i Strømmen sentrum.
• 405 kvm kontor i 2. etasje med cellekontorer, møterom, kjøkken, kopi/arkivrom, 

toaletter.
• 398 kvm kontor i 2. etg. Kan leies ut som restaurantlokale eller gjøres om til 

kontorer. Flotte lokaler med bl.a. egen terrasse.
• 208 kvm rålokale kontor i 3. etg.
• Lokalene blir modernisert og vil fremstå som nye. Leietaker kan selv være med 

å påvirke standard, inndeling m.m.
• Beliggende meget sentralt i Strømmen sentrum i lyskrysset Strømsveien/

Stasjonsveien.
• Gode parkeringsmuligheter/gjesteparkering.
• Mulighet for leie av arkiv/lagerlokaler. • Bygget har ventilasjon med kjøling.
• Megler: Ingar Finstuen, tlf. 67 91 76 56
• Oppdragsnr.: 04104

Strømmen

Meget representative kontorlokaler med 
høytlager til leie 

• Ca 769 kvm kontorlokale bestående av både åpent kontorlandskap 
og inndelte cellekontorer med flott utsikt mot Lillestrøm pga glassveg-
ger fra gulv til tak! 

• Kontorlokalene kan tilpasses etter leietakers ønske.
• Ca 172 kvm høytlager med kjøreport fra egen varelevering med 

tilhørende kontor/serviceverksted.
• Kantine og resepsjon som tilleggstjenester i bygget.
• Kontakt: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52 
• Oppdragsnr.: 07054

Rælingen/Lillestrøm

Kontorlokaler

Kirkegata 1 / ”Vektergården”
Representative kontorlokaler til leie fra ca 472 – 930 kvm.
• Meget pene og moderne lokaler.

• Cellekontorer og åpent landskap. 

• Kan tilpasses etter leietakers ønske og behov.

• Ledig lagerlokale på ca 311 kvm med vareheis.

• For ytterligere info kontakt Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52
• Oppdragsnr.: 07012

Lillestrøm
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Lager/verksted med kontor til salgs
- Sentralt på Fenstad

• Sentralt beliggende v/RV 177 - Engbo.
• 1060 kvm bestående av lager/verksted med kontor, samt kjøle- og 

fryselager.
• Tomtens areal er ca. 2800 kvm.
• Eiendommen er godt vedlikeholdt både inn- og utvendig.
• Parkering, ventilasjon, kjøreport, bredbånd, alarm.
• Verditakst: Kr 4.200.000,- 
• Kontakt: Roger Kringlen, tlf: 67 91 76 54
• Oppdragsnr.: 07059

Fenstad

Kontor- og lagerlokaler til leie 
sentralt på Lørenskog

• 520 kvm lager i 1. etg.
• Rampe med port.
• 280 kvm kontor i 1. etg. som består av cellekontorer og åpent 

landskap.
• Moderne kontorarealer.
• Kort avstand til off.kommunikasjon.
• Kontakt: Roger Kringlen, tlf 67 91 76 54, roger@real.no
• Oppdragsnr.: 07055

Lørenskog

Jessheim

Vær med å påvirke 4000 kvm næringsbygg

• Forretningslokale, butikk, lager, verksted eller kontorlokale. 

• Nybygget ønskes oppført slik at eksteriør harmonerer med 
nåværende bebyggelse.

• Tilpasses 100% leietakers ønsker.

• Gangavstand til Jessheim sentrum. 

• Nær all offentlig kommunikasjon. 

• Gode parkeringsmuligheter.

• Kontakt: Roger Kringlen, tlf: 67 91 76 54
• Oppdragsnr.: 06071

Bildet viser nytt næringsbygg 
oppført på naboeiendommen.
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Kontorlokaler til leie

• To kontorlokaler på 375 og 415 kvm. 
• Fleksible tilpasninger. Lokalene kan vurderes 

oppdelt.
• Asfaltert uteområde. 
• Bra med parkering. 
• Meget god standard.

Skedsmokorset

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

• Kontakt: Ingar Finstuen, tlf. 67 91 76 56
• Oppdragsnr.: 07047

Sentral kontor- og forretningseiendom 
(tidligere BI - bygget/undervisning) til leie/salg

• Ca 2182 kvm totalt fordelt på: 
Kjeller 217 kvm med lager, bodega med minikjøkken, dame- og herretoaletter. 
1. etg. 1041 kvm kontor/undervisningsrom, auditorium, store oppholdsareal og 
dame- og herretoaletter.
2. etg. 924 kvm kontor/undervisningsrom og store oppholdsarealer.

• Meget sentralt på Lillestrøm vis a vis Varemessa, Thon Hotel Arena og 
Lillestrøm jernbanestasjon.

• Lokalene har god standard med moderne utseende.

• 10 stk. p-plasser i parkeringskjeller.

• For øvrig gode parkeringsforhold i p-hus like ved eiendommen.

• Kontakt: Roger Kringlen 67 91 76 54
• Oppdragsnr.: 07057

Lillestrøm


