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Flotte kontorlokaler til leie 
i representativt bygg!
• Sentralt beliggende langs motorvei i Lørenskog ( Vis-a-vis Coca Cola), 

kun 12 min kjøring fra Oslo S!
• Kontorlokaler til leie fra 300 - 3600 kvm. 
• Lokalene kan tilpasses leietakers behov.
• Betjent kantine i bygget.
• Mulighet for innendørs parkering i byggets parkeringskjeller.
• Meget gode profileringsmuligheter.
• Umiddelbar nærhet til Postens nye fordelingssentral på Lørenskog.
• For ytterligere info kontakt Silje Irene Fjellheim, tlf: 67 91 76 52 

eller Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55.
• Oppdragsnr.: 07073

Lørenskog

Næringsregulert tomt på 
ca 6 mål til leie
• Beliggende ved Motorvei E6 mellom Skedsmokorset og Hvam har vi 

for utleie Næringsregulert tomt på ca 6 mål.
• Denne er delvis opparbeidet med asfalt og grus. 
• Høyt og fritt beliggende med gode adkomstforhold.
• Vann/avløp på tomten. (Det har tidligere vært en brakkerigg her.)
• Eiendommen er tenkt kortsiktig utleid frem til man finner leietaker til 

nybygg på eiendommen. 
• Bygg på opptil 10 000 kvm kan bygges på tomten. 
• Leietaker med behov for å leie kombinasjonsbygg på opp til ca 

10 000 kvm er det interessant å komme i kontakt med.
• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 07053

E6
Skedsmokorset
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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

Kontorer til leie i profilert bygg

• 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 kommuni-

kasjon (buss og tog) og alle servicetilbud i umiddelbar nærhet.
• Mulighet for å være med og 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.

• Kontakt: Ingar Finstuen, tlf: 67 91 76 56, ingar@real.no
• Oppdragsnr.: 04104

Strømmen
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Nyoppussede kontorlokaler i toppetasje Globusgården – Lørenskog

Midt i “hjertet” av Lørenskog i krysset 
Solheimveien/Skårersletta skal leies ut:
• 1. etg. prosjektert butikklokale på 1840 kvm.
• 120 kvm i 2. etg. og 591 kvm i 3. etg., som 

kan deles i enheter fra ca 100 kvm.
• Innredet med både cellekontorløsninger og 

kontorlandskap.

Lørenskog

• 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

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 tomteområde på Fjellhamar

Sentralt på Fjellhamar har vi på vei inn for salg ett større tomteområde 
under regulering til blandet sentrumsbebyggelse for bolig, næring, 
småindustri, allmennyttig formål, m.m.
• Ca 17,8 mål.
• Anslått og kunne bygge ca 20 000 kvm boligarealer.
• Anslått og kunne bygge ca 7000 kvm næringsarealer.
• Korte leiekontrakter på eiendommen p.t.
• Kontakt: Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 07079

Fjellhamar

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


