
FJØSANGERVEIEN 50C

RÅLOKALE - TILPASSES EGNE ØNSKER



LOKALE MED MULIGHETER

- tilpass egne ønsker og behov

4 ETG.
586 kvm

BTA

- MULIGHET FOR SKREDDERSØM
- KANTINE I BYGGET
- FELLES MØTEROM
- GODE PARKERINGSMULIGHETER



E39

GOD BELIGGENHET
- byens trafikale knutepunkt

FJØSANGERVEIEN 50C



BESKRIVELSE AV LOKALENE

Lokalet fremstår som et rålokale og gir leietaker en 
unik mulighet til å være med å skreddersy lokalet 

etter ønsker og behov. Det legges opp til høy 
standard på innredning og materialvalg, og vår 

interiørkonsulent vil bistå med veiledning og råd for å 
sikre et optimalt resultat. Bildene viser miljø fra 

tilsvarende leieobjekt i bygget.

Tørrskodd adkomst til kantine i bygget som driftes 
av Solheim Kjøtt. I tilknyttning til kantinen finnes det 
også et større møterom som kan leies etter avtale.

For dem som sykler eller jogger er det tilrettelagt 
med flotte garderobefasiliteter og innendørs 

sykkelparkering i nabobygget som kan benyttes. 
Garderobene er innbydende, romslige og moderne 
innredet med dusj, låsbare skap og tørkeskap til vått 

tøy.

- VENTILASJONSSYSTEM MED KJØLING

- ELEKTRISK OPPVARMING

- FIBER I BYGGET



PLANTEGNING 4. ETG

AREAL: 586 kvm BTA



MER ENN KONTORLOKALER
          - urbant og pulserende



OPPARBEIDET GÅRDSROM
- uformell møteplass



EGNE GARDEROBEFASILITETER

INNENDØRS SYKKELPARKERING

GOD PARKERINGSDEKNING



KRONSTADPARKEN
- et mangfoldig Business Cluster

Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en 
unik beliggenhet i den såkalte nærings-korridoren, like sør for Danmarksplass. 
Med sin sentrale beliggenhet i byens knutepunkt, er det kort vei til sentrum 
såvel som samtlige bydeler. Både bybane og buss har stoppsted i umiddelbar 
nærhet og området har en særdeles god parkeringsdekning. 

Ferdig utbygget vil Kronstadparken gi rom for ca 4.000 
arbeidsplasser og 600 boliger. I tillegg legges det til rette for 
butikker, bevertning og et variert servicetilbud i det som skal blien urban 
og pulserende bydel.

Bergen Business Cluster skal være en arena for et mangfoldig 
næringsliv som bidrar til nyskaping. Et optimalt nabolag for 
business- hvor mennesker møtes på tvers av bransjer og 
sammen skaper verdier. 

Bak utbyggingen av næringsdelen står Bara Eiendom AS 
som har mer enn 40 års erfaring innen drift, 
forvaltning og utvikling av næringseiendom i 
Bergen. 

 
Hjertelig velkommen til Kronstadparken!



Renate Iversen
Markedssjef

renate@bara.no

+47 924 09 697

Kristin Steinsland
Utleieansvarlig

kristin@bara.no

+47 951 29 418

KONTAKT OSS!
- vi viser deg mulighetene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen 
som leietaker i Kronstadparken!


