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3B - 3. ETG
5059 BERGEN



KRONSTADPARKEN  
- en helhetlig utvikling
Kronstadparken er et av Bergens største byutviklingsprosjekter. Fra et gammelt  
industri- området til en attraktiv bydel med variert arkitek- tur, gater og trivelige 
torg. Her kan du bo, leve, handle og jobbe i et inspirerende miljø med høye 
kvaliteter og unik tilgjengelighet. 

Ferdig utbygget vil Kronstadparken gi rom for ca 4.500 arbeidsplasser og over 600 
boliger. I tillegg legges det til rette for butikker, bevertning og et variert 
servicetilbud i det som vil bli et urbant og pulserende byområde.

KRONSTADPARKEN 

SENTRUM



BYENS MEST OPTIMALE 
NABOLAG FOR BUSINESS



FAKTA
EDVARD GRIEGS VEI 3B, 
3. ETG
315 KVM BTA

MULIGHET FOR  
SKREDDERSØM

Høsten 2021 frigjøres et av våre kontorlokaler i Kron-
stadparken – klar for ny leietaker. 

Lokalet har i dag en planløsning bestående av 7 
kontorer, 1 møterom/spiserom med kjøkken, kopi/
arkiv-rom og sosialsone i kjernen. 

Systemvegger i bøk, teppe på gulv og fliser på møte-
rom/spiserom. Veggene er lyse og det er god tilgang 
på dagslys i lokalet.



PLAN-
TEGNING

Eksisterende
planløsning

Forslag til ny 
planløsning



MULIGHETER
Det er i tillegg til foto av dagens løsning,  
illustrert og tegnet inn forslag til en ny  
planløsning i lokalet. Her er det kombinert  
kontorer og åpent landskap, i tillegg til at  
kjøkken er frigjort til den sosiale sonen.  
Om ønskelig er det i dette kontorlokalet 

mulighet for skreddersøm.





Vi har øye for detaljer og gir det lille ekstra i form 
av visuelle opplevelser i våre fellesrom. Vi overlater 
ingenting til tilfeldighetene og skaper byrom som 

engasjerer.

Vi gjør det enkelt for deg å velge sykkelen og tilbyr 
byens sprekeste sykkelparkering. Her finner du 

hendige fasiliteter som vaskestasjon, verktøy, luft 
og lademulighet for el-sykler.

Som leietaker hos Bara Eiendom kan du være trygg 
på at vi alltid gjør vårt beste for at du skal få en god 
arbeidshverdag. Leietakere er vår førsteprioritet. Vi 
kan skilte med rask responstid, personlig service 

og høy kompetanse. 

MER ENN BARE 
KONTORLOKALER

KUNST & DESIGN SYKKEL OG GARDEROBESERVICEAVDELING



BYENS BESTE 
JOBBLUNSJ



KAFFEBAR
Vi kan tilby kantineavtale med Søtt+Salt. 
For dette lokalet er det mulig å  
benytte «Gartneriet», husrestauranten i  
nabobygget. Her serveres byens beste 
jobblunsj i fantastiske omgivelser.  
 
En kan også sikre seg en deilig kopp  
kaffe og frokost fra kaffebaren, allerede 

fra kl 7 på morgenen.



MØTEROM
En må ikke eie alt, mye kan deles.

I tillegg til møterom i eget lokale, kan man 
benytte møteromssenter i nabobygg i  
Kronstadparken.  Her finner man møterom 
i forskjellige størrelser, fra 6-66mpersoner. 
Møterom bookes enkelt på nettsidene våre.

Alt er tilrettelagt for et vellykket møte;  
moderne AV-utstyr sørger for “plug and 
play” og delikat innredning skaper god  

atomsfære.

Møtemat fra Søtt+Salt gjør det hele  
komplett. 





T:// 911 32 175 
M:// marianne@bara.no

NYSGJERRIG? 
KONTAKT OSS FOR  

EN UFORPLIKTENDE PRAT, DA VEL

MARIANNE 
LUNDBERG

KRISTIN 
STEINSLAND

T:// 951 29 418 
M:// kristin@bara.no



www.kronstadparken.no


