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• 2. etg.: 398 kvm • 2. etg.: 405 kvm • 3. etg: 208 kvm
• Lokalene har balansert ventilasjonsanlegg med varme og 

kjøling, og bra med parkering for både ansatte og gjester.
• Meget god beliggenhet i Strømmen sentrum med 

offentlig kommunikasjon (buss og tog) og alle service-
tilbud i umiddelbar nærhet.

• Mulighet for å være med å påvirke standard og inndeling 
etter egne ønsker og behov.

• Strømmen er i stadig utvikling og det pågår full rehabilitering
av hele byen. Blant annet skal det etableres miljøgate 
som vil gi sentrum et mer innbydende preg med bl.a. 
gågate, fortau, belysning, beplantning m.m.

• Oppdragsnr.: 04104

For ytterligere informasjon/visning ta kontakt med megler. 
Statsaut. eiendomsmegler MNEF Ingar Finstuen Tlf: 67 91 76 56, mobil 977 12 353

Kontorer til leie i profilert bygg

Strømmen
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Meget representative kontorlokaler med høyt-
lager til leie 

• Ca 769 kvm kontorlokale bestående av både åpent kontorlandskap 
og inndelte cellekontorer med flott utsikt mot Lillestrøm pga glass-
vegger 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

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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Stort lagerbygg prosjektert på Hvam 
– langs E6

• Ca 4 200 kvm ledig areal.  
• Alle arealer kan tilpasses leietakers ønsker og behov når det gjelder 

størrelse og inndeling m.m.!
• Ca 3 000 kvm lagerareal med opptil 8 m under taket.
• Ca 1 200 kvm kontorareal.
• Ramper og kjøreporter med direkte innkjøring.
• Forventet ferdigstillelse ca 2. halvdel av 2008.
• Unikt beliggende langs E6 ved siden av SAAB-bygget, like etter 

Olavsgaard Hotell. • Meget gode profileringsmuligheter mot E6.
• Kontakt: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52, silje@real.no 

eller Ingar Finstuen, tlf: 67 91 76 56, ingar@real.no
• Oppdragsnr.: 07024
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Hvam

E6

Olavsgaard Hotell

Jogstad Industriområde

Trondheimsveien

Kontorlokaler midt i sentrum

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.

• Showrom / lager på ca 311 kvm i u. etg.

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

Lillestrøm
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Nye kontorlokaler til leie 

• Ca 603 kvm nybygde kontorlokaler, ferdigstilt i 2006.

• Inkludert i arealet er kontorlokaler, 3 møterom av ulik størrelse, 
minikjøkken og atskilte herre- og dametoaletter.

• Muligheter for tilleggstjenester som felles resepsjonstjeneste og 
kantinetjeneste.

• Sentralt beliggende mellom Oslo og Gardermoen, med enkel 
adkomst fra E6.

• Megler: Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52
• Oppdragsnr: 06074

SkedsmokorsetSkedsmo

E6

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

Skedsmokorset

GunSt
iG

 fr
Em

lE
iE

oG m
uliG

HEt
 fo

r 

Høytl
AGEr

På
 20

5 
KVm

Skedsmokorset

Hvamkrysset


