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Kråkerøy

Kontorlokaler med elveutsikt på Glommen Brygge/Ankerløkken

Kråkerøyveien 4, 1671 KRÅKERØY
Areal:

400 kvm

Moderne kontorlokaler.
Hyggelig beliggenhet med utsikt over
Vesterelven.
Arealet kan deles i flere leieforhold.
Skreddersøm etter leietakers ønske.
Gangavstand til Fredrikstad sentrum.
Særpreget industriell arkitektur.
Parkeringsmulighet for ansatte og kunder.

ei

e

Kontorareal med sentral beliggenhet.
Maritimt miljø. Fasade mot Vesterelven.
Ankerløkken Verft ombygd til moderne kontorer og forretningslokaler.
Godt inneklima med balansert ventilasjon med kjøling og utvendig
solavskjerming.

KRÅKERØYVEIEN 4
Gnr. 422, bnr. 467
Fredrikstad kommune

Ann Kristin Berg
Næringsmegler MNEF salg/
utleie
Dir. tlf: 69 30 18 02
Mobil: 913 20 622
akb@metra.no

EIER OG UTLEIER:

BEBYGGELSE:

Glommen Brygge AS.
Selskapet har nå lokale eiere/aksjonærer som har
fokus på høy servicegrad og fornøyde leietakere.

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet langs
elven. Et røft og maritimt miljø med spennende
arkitektonisk utforming.

BELIGGENHET:

Omgjøringen av Ankerløkken Verft fra skipsverft til
forretningsbygg startet i 1993 og ble ferdigstilt i
2003, og har deretter blitt kontinuerlig oppusset og
tilpasset leietakernes behov og ønsker.
I dag består området av ca 11 500 kvm
næringslokaler. Ca 300 personer har sin arbeidsplass
på Glommen Brygge.

Beliggende på Kråkerøy rett ved broen fra Fredrikstad
til Kråkerøy. Eiendommen har fasade mot Vesterelven.
Det er gangavstand fra Fredrikstad sentrum, buss- og
jernbanestasjon.

ADKOMST:
Fv 108 over Kråkerøybrua (mot Hvaler).
Bussholdeplass i Kråkerøyveien.
Gangavstand til fergeleiene på Smertu, Værste og
Sentrum. Her går det gratis personferge til Gressvik,
Ålekilene og Gamlebyen.

PARKERING:
Parkering på asfaltert område, etter "fri flyt"prinsippet.
Gratis kundeparkering i inntil 2,5 timer.
Egen innelåst sykkelparkering.
Parkering for ansatte etter nærmere avtale.

På området er det nå restaurant, apotek,
dagligvareforretning med post i butikk, 2 stk
treningssenter og flere ulike kontorvirksomheter.
Her er ingeniører, lunge- og hjertespesialist,
callcenter, Kredinor, CapGemini, WSP, Øst Revisjon og
mange flere.

INNEHOLDER:
Ledig areal i "Sveishallen": Ca 400 kvm BTA.

Alle kontorer og møterom vil få bevegelsesstyrt
belysning.
Store vindusflater gir godt med naturlig lysinnslipp til
kontorlokalet. I tillegg har større deler av lokalene
meget god takhøyde.
Lokalene vil få hc-vennlig adkomst (trinnløst).
Utleier har lagt vekt på utvendige areal, og det er
nedlagt mye arbeid på oppgradering av utearealene til
trivsel både for kunder og ansatte. Det er f.eks. satt
opp grillplass for ansatte på eiendommen.

MATERIALER:
Etter nærmere avtale.

PLANSTATUS:
Reguleringsplan: Reg.endring - Glommen brygge.
Ikrafttredelsesdato: 14.10.2010.
Kommunedelplan for Fredrikstad sentrumsområde
angir "Kombinert bebyggelse og anleggsformål".

Arealet kan deles i flere leieforhold.
FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE:
Se tegning med utkast til mulig inndeling av lokalene
Leietaker er selv ansvarlig for at lokalene benyttes
senere i prospektet. Tidlig i prosessen er det mulighet
i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.
for å påvirke både m.h.t. inndelinger og materialvalg.
Lokalet kan tilpasses leietaker etter nærmere avtale.

OPPVARMING:
Via ventilasjonsanlegg og elektriske panelovner.
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ENERGIATTEST:
Energimerking foreligger ikke.

VENTILASJON:
Balansert ventilasjon med kjøling.

VANN/AVLØP:

vårt kontor for nærmere opplysninger og
gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne
registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved
dette oppdraget.

Offentlig påkoblet vann og avløp.

SAKSBEHANDLER:

UTLEIEPRIS:

Næringsmegler MNEF salg/utleie Ann Kristin Berg
Tlf: (a:) 69 30 18 02 (m:) 913 20 622
E-post: akb@metra.no

Etter nærmere avtale.
Leiepris vil avhenge av leietakertilpasninger, leietid,
leieareal m.v.
I tillegg kommer andel felles-/driftsutgifter.

LEIEFORHOLD:
Leietakere i nabolokalene i samme bygg er Coop
Extra, Boots apotek og Kråkerøy trening.
Bygningen består av totalt ca 4 200 kvm.

OVERTAGELSE:
Etter nærmere avtale.

UTLEIE BETINGELSE:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet.
Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset
utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt

OPPDRAGSNUMMER:
2-0022/20
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