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Litt overaskende ble det ikke den forventede 
renteøkningen fra Norges Bank i november 
som markedet hadde forutsett. Til tross for at 
inflasjonstallene fortsatt er høye, og arbeids-
markedet ser ut til og fortsatt strammes til 
så ser vi også tegn til at økonomien er i ferd 
med og nedkjøles. Dette selv om Oslo børs 
har løftet seg tilbake til samme nivå som ved 
begynnelsen av 2022.

Det varsles fortsatt forsiktige renteøkninger fra 
Norges Bank, men rentesettingen fremover vil 
trolig gå mer gradvis. 

Vi velger å tolke dette som positive nyheter for alle 
som investerer i næringseiendom. Forutsigbarhet 
er viktig for å få markedet tilbake der det har vært 
de siste årene. Nå forventer vi ikke at markedet 
skal «ta av» med det aller første, men en større 
forutsigbarhet gjør prisingen enklere, for både 
selgere og kjøpere. Med dette som utgangspunkt 
forventes også en forsiktig oppgang i  
transaksjonsvolumet. 

I «Oslo-gryta» har det gjennom det siste året blitt 
registrert stadig nye leieprisrekorder for kontor-
lokaler. Her på Romerike har vi normalt ligget litt 
etter. Spørsmålet vi stiller oss er om det snart er 
vår tur for å få en leieprisoppgang? I året som har 
gått er det flere enn normalt som har søkt etter 
lokaler, særlig i Oslo-området. Dette kan man kan 
takke den sterke sysselsettingsveksten og et altfor 
lite utbud av attraktive kontorlokaler for. 

Knutepunktene på Romerike, som Lillestrøm og 
Jessheim, har attraktive kontorlokaler å tilby til 
leiepriser som definitivt kan konkurrere med Oslo 
Sentrum. Vi blir ikke spesielt overrasket om vi ved 
utgangen av neste år kan oppsummere med en 
vekst i antall signerte leiekontrakter på kontorer i 
vårt område. 

Så nå krysser vi fingre for at 2023 blir året hvor 
Oslo-bedriftene retter blikket sitt mot Romerike. 
 
Vi avslutter årets siste utgave av REAL-Nytt med 
å takke alle våre kunder for ett godt samarbeide i 
året som har gått, og ønsker alle en riktig god jul 
og ett godt nytt år.

Eivind Kjølsvik Aursøy 
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Til salgs

Til leie

Innhold

Oslo kommune
Haugerudveien 77 s. 3

Lillestrøm kommune 
Trykkeriveien 1 s. 3
Fossveien 1 s. 3

Eidsvoll kommune 
Haugveien 72 s. 4 

Nittedal  kommune 
Hadelandsveien 1261 s. 4

Ullensaker kommune 
Trondheimsvegen 140/144 s. 4

Nes kommune 
Grindermåsan s. 5
Knattenlia 5 A – E s. 5
Hagaveien 235 s. 5

Sør-Odal  kommune 
Industrivegen 6 s. 6

Oslo kommune
Grorudveien 75 s. 6

Lillestrøm kommune
Nordahl Bruns gate 10 s. 6
Tærudgata 1 s. 7 
Nesgata 6 s. 7
Hvamsvingen 5 s. 7
Hvamsvingen 24 s. 8
Storgata 16 s. 8
Gamle Fetvei 14 s. 8
Svennerudveien 34 s. 9
Holtveien 101 s. 9

Lørenskog kommune
Solheimveien 62 A s. 9
Per Krohgs vei 1 s. 10
Skårersletta 60 A s. 10
 

Eidsvoll  kommune
Vognveien 19 s. 10
Vognveien 43 s. 11
Haugveien 72 s. 11

Ullensaker kommune
Trondheimsvegen 82 s. 11
Dampsaga Allé 6 s. 12

Nes kommune
Folmovegen 82 s. 12

Søk etter lokaler
Magne Landrø AS s. 12

Det går mot nytt år  
– og nye muligheter!
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Haugerud
Haugerudveien 77
Bygg: Ca. 990 kvm
Tomt: Ca. 2.234 kvm
  Beliggende i veletablert 
boligområde
  Enkel og god adkomst
  Eiendommen er avsatt til 
boligformål i kommuneplan
  Salg av Haugerud 
Varmesentral AS
  Eiendommen selges uten 
leietaker
  Prisantydning: Kr 6 300 000 
(som grunnlag eiendomsverdi) Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Næringseiendom med 
utviklingspotensial

Til salgs

Heia/Fetsund
Trykkeriveien 1
Lager: ca. 144 kvm

• Sentral beliggenhet kun 
ca. 10 min. fra Lillestrøm

• Leveres m/oljeutskiller, 
kjøreport, vannmåler m.m.

• Salg av Heia E 7 AS
• Forventet ferdigstillelse 

høsten 2022
• Bruksrett til egen P-plass
• Prisantydning: kr 3 950 000,- 

(grunnlag eiendomsverdi)

Heia næringspark: 
lagerseksjon under opp-
føring med oljeutskiller

Til salgs Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Oslo/Lillestrøm

Blaker
Fossveien 1
Utviklingstomt: 
ca. 4.450 kvm

• Beliggende i etablert 
boligområde rett ved Blaker 
togstasjon

• Tidligere brukt til Blaker 
aldershjem

• P.t. er det ingen drift  i 
eiendommen, og hele 
bygningsmassen forutsettes 
revet for videre utvikling

• Krav om detaljregulering
• Selger er Lillestrøm kommune

Utviklingstomt til 
bolig rett ved siden 
av Blaker stasjon

Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no



Eidsvoll/Nittedal/Ullensaker

Råholt 
Haugvegen 72 
Bygg: Ca. 2.920 kvm
Tomt: Ca. 8.311 kvm

  Kombinasjonseiendom 
bestående av lager, produksjon 
og kontor
  Salg av selskapet Haugveien 
72 AS
  Eiendommen er regulert til 
industri/lager
  Hele eiendommen er utleid til 
Scan-Pack Norge AS
  Årlig leie kr 1 950 000,- + mva.
  Verditakst: Kr 34 000 000,- 
(grunnlag eiendomsverdi)

Haugvegen

Ca. inndeling 
av tomteareal

Fullt utleid kombi-
nasjonseiendom 

rett utenfor 
Råholt sentrum

Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Hakadal
Hadelandsveien 1261
Bygg: 242 kvm
Tomt: Ca. 3.192 kvm
  Beliggende i etablert bolig- og 
sentrumsområde
  Delvis utleid, årlig leieinntekt 
ca. kr 402 000,-
  Eiendommen ligger p.t. i 
uregulert område
  Avsatt til sentrumsformål - 
fremtidig i kommuneplan
  Det anses å være gode 
utviklingsmuligheter på sikt
  Takst/prisantydning: 
Kr 12 000 000,- + omkostninger Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Nærings- og boligbygg med 
fremtidig utviklingspotensial 

– langs RV4 i Hakadal

Kløft a
Trondheimsvegen 140/144
Tomt: 8.104 kvm
Bygg: Ca. 2.075 kvm

• 3 stk. næringsbygg og en 
enebolig

• Tilnærmet fullt utleid
• Årlig leie ca. 2,4 mill.
• Ble i 2021 avsatt i 

kommuneplan til bolig- og 
næringsutvikling

• Sentralt Kløft a m/gangavstand 
til tog og butikker

Til salgs Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Utleid kombinasjons-
eiendom med et betydelig 

utviklingspotensial
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Fenstad
Grindermåsan
Tomt: Ca. 120.000 kvm

  Beliggende i område med 
etablert boligbebyggelse
  Detaljregulering foreligger – 
BYA = 15%
  Grunnundersøkelser er foretatt
  Tomten er vurdert å 
kunne utbygges med 
ca. 20 730 kvm BRA
  Prisantydning kr 39 500 000,- 
(grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Utviklingsområde 
regulert til div. typer 

boliger og tjenesteyting

Årnes
Knattenlia 5A - E
Bygg: ca. 1.081 kvm
Tomt: ca. 3.564 kvm

• Bygget består av 21 rom og 
4 leiligheter + fellesarealer

• Årlig leieinntekt ca. kr 1 300 000,- 
(fullt utleid)

• Salg av Helse & Sosialbygg Nes AS
• Regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse
• Fremtidig potensial til bolig-

utvikling
• Prisantydning: kr 10 000 000,- 

(grunnlag eiendomsverdi)

Tilnærmet fullt 
utleid boligbygg med 

fremtidig potensial

Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Auli
Hagavegen 235
Bygg: Ca. 9.625 kvm bta
Tomt: Ca. 60.672 kvm

Til salgs Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

• Eiendommen er regulert til 
byggeområde for industri/lager

• Avsatt til nåværende nærings-
bebyggelse i kommuneplan

• Leieinntekt 2022 ca. kr 3 599 831,- 
eks. felleskostnader og mva.

• AF Gruppen AS er eiendommens 
største leietaker

• Vektet gjenværende leietid ca. 9 år
• Salg av Haga Næringspark AS

Solid og fullt utleid 
kontantstrømeiendom 
med solide leietakere



Sør Odal/Oslo/Lillestrøm

Ca. inndeling 
av tomteareal

Skarnes
Industrivegen 6
Bygg: ca. 7.000 kvm
Tomt: 12.246 kvm

• 3 stk. lagerhaller samt stor 
tomt for lagring/parkering

• Inngjerdet tomt med høyt netting-/
piggtrågjerde og porter

• Ca. 1 200 kvm av asfaltert 
gårdsplass er overbygget

• Godt med kjøreporter til lagerhaller
• Kan overtas delvis utleid etter 

nærmere avtale
• Oppført 1975, noe opp-

graderinger bør/må påregnes
Til salgs Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kombinasjons eiendom 
for produksjon/lager 

m/liten kontordel

Grorud
Grorudveien 75
Kontor: Ca. 360 kvm
Lager: Ca. 160 kvm
  Enkel adkomst fra hovedvei E6/
Østre Aker
  Godt vedlikeholdte lokaler i 
fredet stasjonsbygning
  Tog rett utenfor døren, kort 
vei til buss
  Arealene leies ut samlet til 1 
leietaker
  Tilpasninger etter nærmere 
avtale
  3-4 p-plasser i bakgård

Grorud stasjon: 
Særdeles godt egnet til 

kontor- eller helserelatert 
virksomhet

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lillestrøm
Nordahl Bruns gate 10
Kontor: Ca. 1.230 kvm bta

  Kort vei til Lillestrøm sentrum 
og Lillestrøm stasjon
  Beliggende i samme bygg som 
byggevarekjeden Byggmakker
  Kantine m/ utgang til egen 
takterrasse
  Heis, adgangskontroll, godt 
inneklima m.m.
  Leies ut samlet til 1 leietaker
  God parkeringsdekning, også 
for el-bil

Moderne kontorlokaler 
med fokus på gode 

materialer og romløsninger

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no



REAL NYTT    NR. 05 2022 7Lillestrøm

Lillestrøm
Tærudgata 1
Kontor: Ca. 80 kvm bta

  Lyse og representative lokaler
  Inndelt med åpent landskap, 
stillerom, kjøkken og bad/wc
  Kun 2 min. gange til Lillestrøm 
togstasjon
  Gangavstand til alle fasiliteter
  Mulighet for leie av p-plasser 
i p-hus
  Ledig for rask overtakelse

Sentral beliggenhet ved 
siden av Portalen og 

Lillestrøm stasjon

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lillestrøm
Nesgata 6
Kontor/forretning: 
157 kvm

  Gangavstand til Lillestrøm 
stasjon og sentrum
  Rålokale som kan tilpasses 
leietakers spesifikasjoner
  Pauserom samt wc og hc-wc 
deles med naboleietaker
  Beliggende i 1. etasje m/ gode 
profileringsmuligheter
  Ikke velegnet til dagligvare, 
restaurant, cafè o.l.
  Overtakelse Q4 2022

Lillestrøm 
studentby: Kontor-/
forretningsseksjon 

beliggende i nybygg 

Til leie Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Hvam
Hvamsvingen 5
Bygg: ca. 793 kvm

• Meget god beliggenhet –
enkel adkomst til E6.

• Salgsareal /lager i 2. etasje.
• Innkjøringsrampe for biler gir 

god adkomst til lokalene.
• Bilvirksomheter etablert i 

eiendommen fra før.

Lokaler p.t. tilpasset 
bilvirksomhet - god 
parkeringsdekning

Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no



Lillestrøm

Lillestrøm
Storgata 16
Kontor: ca. 342 kvm

• Lyse lokaler med god standard
• Beliggende i 3. etasje med 

utsikt mot Lillestrøm Torv
• Leies ut samlet til 1 leietaker
• Heis direkte til etasjen
• Lokalene er ledig for snarlig 

overtakelse
• Kort vei til Lillestrøm 

togstasjon

Lyse kontorlokaler 
med kort vei til «alt» 

av servicetilbud

Til leie Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Fetsund
Gamle Fetvei 14
Servering/Forretning: 
Ca. 181 kvm bta

  Beliggende i nytt og urbant 
boligområde rett ved 
Fetsund stasjon
  Kan deles på inntil 
2 stk. leietakere
  Godkjent av Arbeidstilsynet 
for servering
  Enkel adkomst og gode 
eksponeringsmuligheter
  Gangavstand til Fetsund 
sentrum, buss- og togstasjon 
samt parkering

Fetsund stasjonsby: 
Rålokale m/ mulighet for 

skreddersøm 

Til leie Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Hvam
Hvamsvingen 24
Kontor: 
ca. 300 – 545 kvm
Lager: ca. 111 kvm

• Lyse kontorlokaler m/god 
standard

• Ytterligere tilpasninger etter avtale
• Leies ut samlet til en leietaker
• Mulighet for større kontor-

areal etter avtale
• Heis, ventilasjonsanlegg, 

 solskjerming, fiber m.m.
• Fri bruk av p-plasser, 

mulighet for el-bil Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Meget sentral beliggenhet 
med enkel og rask 

adkomst til E6
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Frogner
Svennerudveien 34
Kontor: Ca. 653 kvm
Lager: Ca. 713 kvm
Utelager: Ca. 156 kvm
  Åpne landskap, cellekontor, 
showroom, garderobe/wc,
kjøkken m.m.
  Deler av lager med 6,5m 
takhøyde, direkte innkjøring
  Traverskran 3,2 tonn
  Tomt/uteplass på ca. 1 mål for 
parkering, lagring av utstyr m.m.
  Lager leies kun ut sammen med 
andel av kontor
  God parkeringsdekning, 5 stk. 
lader til el-bil

Kombinasjonslokaler 
med kort avstand til 

avkjøring E6

Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Hvam
Holtveien 101
Næringstomt: 
ca. 3.500 kvm

• Tomt for oppstilling av lastebil-
er, maskiner og utstyr 

• Avrettet tomt - grovpukket
• Tomten blir ferdig komprimert 

før overtakelse
• Enkel og god adkomst fra 

Trondheimsveien
• Leies ut fortrinnsvis til en leietaker
• Ledig omgående

Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Oppstillingstomt 
med kort vei til E6 

på Hvam

Lørenskog
Solheimveien 62 A
Kontor: 142 kvm
Lager/kontor: 251 kvm 

  I samme bygg som Star Autoco
  Gode profileringsmuligheter
  Lager/kontor kan deles på flere 
leietakere
  Lokalene vil tilpasses 
leietakere
  P-plasser
  Kort vei til buss

Sentral beliggenhet 
nær avkjøring 

RV 159/E6

Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no
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Karihaugen
Per Krohgs vei 1
Kontor: 575 kvm

  Sentral beliggenhet på 
Karihaugen
  Kort vei til hele det sentrale 
Østlandsområdet
  Mulighet for tilpasninger 
  Eiendom med fokus på 
bærekraft ighet og miljø
  Parkering, sykkelparkering og 
el-bil ladere tilgjengelig
  Ledig for snarlig overtakelse

Kontorlokaler i samme 
bygg som BMI Norge AS 

(tidl. Icopal) 

Til leie Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Skårer
Skårersletta 60A
Kontor: Ca. 238 kvm bta

  Lyse og moderne kontorer med 
gode materialvalg
  Inneholder div. cellekontor, 
møterom, spiserom m.m.
  Stort kjøkken med tilhørende 
hvitevarer
  Beliggende i 3. etasje, adgang 
via heis/trapp
  Flott utsikt mot Skårersletta
  Adgang til felles toaletter

Representative kontorlokaler 
langs Skårersletta – 

Lørenskogs nye sentrumsgate

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Dal/Ørn
Vognvegen 19
Tomt: 4.057 kvm

• Flat tomt opparbeidet med grus
• Årlig leie kr. 250 000,- 
• Tilpasset for å tåle 

tung belastning
• Uttak for strøm m/god kapasitet
• Uttak for vann, avløp og 

tilkobling til fiber
• Mulighet for oppsetting av 

midl. bygg

Til leie Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Tomt til leie 
sentralt ved E6 i 

Ørn næringspark
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Ørn/Dal
Vognvegen 43
Lager: 273 – 827 kvm
Kontor: 58 – 175 kvm

• Sentralt ved E6 i Ørn Næringspark
• Moderne lager og kontor under 

oppføring
• Idehus Romerike og Eltera 

Romerike har allerede inngått 
leiekontrakt i eiendommen

• Lokalene leveres klare for 
innflytting

• Estimert ferdigstillelse 
nov/des 2022

Til leie Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Nye lager og kontor 
med innflytting 
nov/des 2022

Råholt
Haugvegen 72
Kombinasjonslokale:
2.920 kvm 

  Beliggende rett på utsiden 
av Råholt sentrum
  Arealene kan deles på 
flere leietakere
  Gode garderobe- og 
kantinefasiliteter
  Mulighet for noe utelagring
  God parkeringsdekning
  Flere kjøreporter, god takhøyde

Kombinasjonslokale 
over ett plan bestående 

av lager, produksjon 
og kontor

Til leie Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Jessheim
Trondheimsvegen 82
Kontor/ forretning: 
139 kvm
  Meget sentralt beliggende ved 
Jessheim Storsenter
  Lyst og moderne lokale i 
byggets u. etasje 
  Inndelt m/ resepsjon, kontor, 
møterom, kjøkken, wc m.m.
  Velegnet til kontor, 
helserelatert virksomhet, 
håndverksbedrift er og div. 
forretningskonsept
  Fretex Pluss og NAV Ullensaker 
er leietakere i eiendommen
  Gode parkeringsmuligheter

Kontor-/forretnings-
lokale med egen inn-
gang fra bakkeplan

Til leie Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no



På vegne av Magne Landrø AS søker vi etter kombinasjonseiendom på ca. 5 000 kvm sentralt i Lillestrøm kommune.

Landrø Eiendom AS er et 100% privateid selskap eid av Landrø Holding AS. Datterselskapet Magne Landrø AS er i ferd med å vokse ut av 
sine lokaler i Lillestrøm sentrum. På vegne av Landrø Eiendom AS søkes det derfor etter å kjøpe et egnet kombinasjonsbygg med plass til 
lager, verksted, butikk, kontorer og tilhørende møte/showrom for plassering av virksomheten. Langsiktig leie kan vurderes.

Real Næringsmegling AS er en totaltilbyder av næringsmeglingstjenester, enten dette dreier seg om utleie av lokaler, salg av eiendommer, 
eiendomsaksjeselskaper, og/eller andre selskaper som eiere av næringseiendom.

Område:  Fortrinnsvis Lillestrøm kommune langs hovedfartsvei.
Profileringsmulighet mot tett trafikkert vei er ønskelig.

Areal:  Primært: Ca. 4.500–5.200 kvm
Sekundært: Ca. 10.000 kvm 
(sammen med samarbeidspartner)

Leiestart:  Etter nærmere avtale.

Følgende fordeling av arealer er ønskelig:
Lager: 1.800 –2.200 kvm
Forretningslokale: 600–700 kvm
Kontor, møte-, spiserom: 200–300 kvm
Våpenverksted: 40–60 kvm

Areal som kan være adskilt fra øvrige arealer: 
Riflebane (lengde 60–110 meter): 500–600 kvm
Pistolbane (lengde 30–40 meter): 500–600 kvm
Taktisk skyting: 500–600 kvm

Parkering:  20-60 stk. p-plasser.

Honorar:  Oppdragsgiver dekker meglers honorar.

På vegne av Magne Landrø AS søker vi etter kombinasjonseiendom på ca. 5 000 kvm sentralt i Lillestrøm kommune.

Landrø Eiendom AS er et 100% privateid selskap eid av Landrø Holding AS. Datterselskapet Magne Landrø AS er i ferd med å vokse ut av sine lokaler i 
Lillestrøm sentrum. På vegne av Landrø Eiendom AS søkes det derfor etter å kjøpe et egnet kombinasjonsbygg med plass til lager, verksted, butikk, 
kontorer og tilhørende møte/showrom for plassering av virksomheten. Langsiktig leie kan vurderes.

Område: Fortrinnsvis Lillestrøm kommune langs hovedfartsvei. 
Profileringsmulighet mot tett trafikkert vei er ønskelig.

Areal: Primært: Ca. 4 500 – 5 200 kvm
Sekundært: Ca. 10 000 kvm (sammen med samarbeidspartner)

Leiestart: Etter nærmere avtale.

Følgende fordeling av arealer er ønskelig:
Lager 1 800 - 2 200 kvm
Forretningslokale 600 - 700 kvm
Kontor, møte, spiserom 200 - 300 kvm
Våpenverksted 40 - 60 kvm

Areal som kan være adskilt fra øvrige arealer:
Riflebane (lengde 60-110 meter)     500 - 600 kvm
Pistolbane (lengde 30-40 meter)     500 - 600 kvm
Taktisk skyting 500 - 600 kvm

Real Næringsmegling AS er en totaltilbyder av næringsmeglingstjenester, 
enten dette dreier seg om utleie av lokaler, salg av eiendommer, eiendoms-
aksjeselskaper, og/eller andre selskaper som eiere av næringseiendom.

SØKEBREV
LEIE

Parkering: 20-60 stk. p-plasser.

Honorar: Oppdragsgiver dekker meglers honorar.

Ullensaker/Nes

Jessheim
Dampsaga Allé 6
Forretning: Ca. 1.715 kvm 

  Sentral beliggenhet rett ved 
Jessheim storsenter/togstasjon
  Arealet leies ut samlet til 
1 leietaker
  Enkel adkomst fra bakkeplan, 
også for rullestolbrukere
  Innendørs kundeparkering, 
samt på naboeiendom
  Felles varelevering med direkte 
innkjøring
  Lokalet kan overtas fra Q1 2024

Moderne forretnings-
lokale fra 2012 med 

tilhørende lager

Til leie Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Årnes 
Folmovegen 52 
Lager: ca. 1.000–
4.532 kvm
Kontor: ca. 1.035 kvm
  Minste leieareal fra ca. 1100 kvm 
  Høytlager m/ ca. 6m fri takhøyde
  Kjøreporter med hev/senk 
lasteramper
  Lager leies kun ut sammen m/ 
andel av kontor
  Adgang til felles kantine, 
garderober, dusj, badstue m.m.
  Enkel adkomst og god 
parkeringsdekning Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

God beliggenhet 
rett utenfor Årnes 

sentrum

SØK


