
Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog
Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651

 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

• Ca 80 mål tomt.
• Totalt bygningsmasse på ca 2.200 kvm. Produksjonsanlegg, kontorer, 

siloer, lager m.m.
• Produksjonsanlegget er i dag utleid til ASLAK MILJØSTEIN AS med en 

leieinntekt p.t. ca. 1.1 mill pr. år.

For ytterligere informasjon ta kontakt med 
Statsaut. eiendomsmeglere Eivind Aursøy eller Ingar Finstuen 
på telefon 67 91 76 50 eller e-post eivind@real.no, ingar@real.no.

Utviklingseiendom i Fetsund
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Næringsregulert tomt på 6 mål og 
ca 465 kvm kontor til leie
• Beliggende ved Motorvei E6 mellom Skedsmokorset og Hvam har vi for utleie 

næringsregulert tomt på ca 6 mål, samt et kontorlokale på ca 465 kvm. Kan 
deles fra ca 90 kvm.

• Kontorlokalene ligger i 2. etg. i samme bygget som bilforretningen STAR AUTOCO AS.
• Tomten 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

Skedsmokorset

• 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, silje@real.no
• Oppdragsnr: 06074

Skedsmokorset

Nye moderne kontorlokaler, 
strategisk plassert langs E6!

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, 

silje@real.no eller Eivind Aursøy, tlf: 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 07073

Lørenskog

• I Industriveien på Skedsmokorset har vi for utleie nybygg med grunn-
flate på 1.000 kvm

• Bygget forventes ferdig okt/nov 2008, leietaker kan påvirke innven-
dige løsninger.

• I utgangspunktet et kombinasjonsbygg. 700-1.000 kvm lager med 
takhøyde på 6 m og 150-600 kvm kontor.

• Kjøreport, oljeutskiller, ventilasjon.

• Parkering.

• Megler: Eivind Aursøy, tlf. 67 91 76 55, eivind@real.no
• Oppdragsnr: 07071

Skedsmokorset

Vær med å påvirke prosjektert nybygg
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• Sentralt beliggende i nybygg har vi for utleie 85 kvm kontor og 
95 kvm lager.

• Kontorene ligger i byggets 2. etg, og lageret i 1. etg. 

• Lagerdelen har god takhøyde og egen kjøreport.

• Eiendommen har heis, ventilasjon med kjøling, samt felles kjøkken 
og spiserom.

• Kort vei til E6 og Gardermoen.

• Megler: Roger Kringlen, tlf. 67 91 76 54, roger@real.no
• Oppdragsnr: 07087

Jessheim

Lager og kontor i nybygg sentralt 
på industrifeltet

• 329 kvm kontor i 3. etg. 5 store cellekontorer som enkelt kan deles.

• Ved behov, mulighet for leie av møterom/kontorer og lager i 1. etg.

• Innbydende adkomst til lokalet via heis som stopper i resjepsjons-
området.

• Ventilasjon med kjøling og kryssvarmeveksler.

• Meget god parkeringsdekning.

• Megler: Ingar Finstuen, tlf. 67 91 76 56, ingar@real.no
• Oppdragsnr: 07075

Holum skog/Gjelleråsen

Meget flotte kontorlokaler i nytt bygg 
Bør sees!

• Denne ”perlen” ligger ca 2,5 km fra Hurdal kirke, og består av 10 
bygninger, hvorav 8 er å regne som faste.

• Bestyrerbolig 198 kvm, adm.bygg 238 kvm, garasje 169 kvm, 
verksted 180 kvm, garasje /vedhus 41 kvm, skogstua 87 kvm, 
internatbygning 907 kvm, hytte 28 kvm, uthus 34 kvm, vedhus/
garasje 171 kvm - hele eiendommen består av ca 20 dekar bebygd 
og 45 dekar skog.

• Eiendomsmassen har stort potensiale.

• Bygningsmassen danner et stort tun foran hovedbygningen.

• Megler: Roger Kringlen, tlf. 67 91 76 55, roger@real.no
• Oppdragsnr: 07082

Hurdal

Kurs- og konferansesenter med tomt 
på ca 64 dekar til salgs

• Lokalene ligger i 2. etg. og vil ha egen innkjørsel.

• Det ene arealet er 552 kvm butikklokale, og det andre lokalet er en 
”terrasse” på 536 kvm.

• ”Terrassen” egner seg som aktivitets- eller utstillingsplass, parkering etc.

• Lokalene er helt nye med store vindusflater.

• Moderne, parkering, sluk med oljeutskiller.

• Gode profileringsmuligheter på fasade.

• Megler: Roger Kringlen, tlf. 67 91 76 54, roger@real.no
• Oppdragsnr: 07083

Skedsmo

Forretnings/butikklokaler i nybygg, 
meget sentralt ved Hvamkrysset (E6)
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Svært sentral beliggenhet visàvis Metro senter og den nye 
prosjekterte bussterminalen i “hjertet” av Lørenskog ved 
krysset Solheimveien og Skårersletta skal leies ut følgende arealer:
• Ca 603 kvm butikklokaler som går over to plan. Ledig ca mars 2008.
• Ca 1200 kvm butikklokale i prosjektert tilbygg. Antas ferdig våren 2009.
• Ca 609 kvm kontorlokaler med høy standard i 3. ets som kan deles i 

enheter fra ca 100 kvm.
• Bygget har heis og ventilasjonsanlegg med kjøling. Meget gode 

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

Lørenskog

Butikk- og kontorlokaler 
Globusgården - midt i Lørenskog

• 613 kvm sentralt i Rælingen. Lokalene kan enkelt seksjoneres i 4 
enheter med hver sin inngang.

• Ligger i veletablert bolig- og næringsområde - Stallbakken 1.

• Takhøyde i lokalene vil være minimum 2,7 m.

• Parkering.

• Profileringsmuligheter.

• Megler: Roger Kringlen, tlf. 67 91 76 54, roger@real.no
• Oppdragsnr: 07080

Rælingen

Forretnings- og butikklokale i nybygg

• Ca 769 kvm kontorlokale bestående av både åpent kontorlandskap 
og inndelte cellekontorer med flott utsikt mot Lillestrøm pga 
glassvegger 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, silje@real.no
• Oppdragsnr.: 07054

Rælingen/Lillestrøm

Meget representative kontorlokaler med 
høytlager til leie 

• 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

Kontorer til leie i profilert bygg


