
STABBURVEIEN 10
FREDRIKSTAD



Kontor/Lager/Produksjonslokaler med god beliggenhet



Kombinasjonslokaler som kan brukes til kontor, lager og viss 
produksjon. Arealet kan deles til å huse flere ulike leietakere 
eller leies i sin helhet. Det er hele 2. etasjen som er ledig og 
fremstår i dag som cellekontorer, men kan gjøres om til mer 
åpne yter eller større rom etter ønsker å behov.

Adresse 
Stabburveien 10, Fredrikstad

Eiendommen
Kontorlokaler (inntil 400 – 1123 m²)

Utleier
Fredriksborg Eiendom
En av Østfolds største private eiendomsaktører med lang erfaring 
innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Les mer på 
www.fredriksborg.no

Kontaktpersoner
Eiendomssjef Simon Lund Eiendomssjef Bjørge Øiestad
simon.lund@fredriksborg.no bjorge.oiestad@fredriksborg.no
Telefon: 69 35 41 80 Telefon: 69 35 41 80

Mobil: 99 70 21 36 Mobil: 93 05 97 42

FAKTA

mailto:simon.lund@fredriksborg.no


ANTALL KONTORER

Vi kan tilby kontorer av ulik størrelse, 
Inntil 191 kvm. 

SPISEROM

Det finnes eget spiserom med kjøkken. 

GRATIS PARKERING

Stor og gratis parkeringsplass
rett uten for inngangen.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i Stabburveien som 
går parallelt med FV 109 (Rolvsøyveien), 
som er en av Østfolds mest trafikkerte 

veier.

NÆROMRÅDET

I samme bygg finner du Dekk 1 og langs 
med Stabburveien finner du flere

bilforretninger bland annet Volvo og 
Audi. 

KOLLEKTIVT

Glommaringen som stopper langs med
109 går ofte og er kun noen minutters 

promenade fra eiendommen. |





Spiserom



Vi kan tilby kontorer av ulik størrelse, 
Inntil 1350 kvm. 

I Stabburveien kan du tenke 
miljøvennlig. Busstoppen 
finner du rett ved Fv 109 
som går parallelt med 
Stabburveien.



Nøkkelinfo: Allsidige lokaler som kan anpasses. 

2. ETASJE



Møterom 
med fasiliteter
Info tekst info tekst

Vi kan tilby kontorer av ulik størrelse, 
Inntil 1350 kvm. 

Lyse lokaler med mange 
muligheter. 

Her har du nære til byen, 
gratis parkering og er mitt i 
et etablert bil- og 
proffhandelsområde.



KONTAKTPERSONER

Eiendomssjef Simon Lund
simon.lund@fredriksborg.no

Telefon: 69 35 41 80

Mobil: 99 70 21 36

Eiendomssjef Bjørge Øiestad
bjorge.oiestad@fredriksborg.no

Telefon: 69 35 41 80

Mobil: 93 05 97 42
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