Nytt fra

OBOS Forretningsbygg AS
–

● Tasta Senter i Stavanger har åpnet
● Nytt kontorbygg ferdigstilt i Trondheim
● Nytt hotell i Bergen

Nytt selskap i OBOS-gruppen
For å styrke sin posisjon i et stadig voksende marked for
vaktmester- og driftstjenester har OBOS kjøpt opp
eiendomsserviceselskapet Gårdpass.

Kjære leser!
Mitt første år som ansvarlig for
OBOS Forretningsbygg er snart
over. Aktiviteten har vært høy og
året har gått fort. Selskapet preges
av innsatsvillige og dyktige og
redelige medarbeidere med god
kompetanse innenfor utvikling,
bygging og drift av ulike typer
næringseiendommer, enten det er
kjøpesentre, butikker, hotell eller
kontorbygg. Det er noe jeg håper våre leietagere setter pris på og
nyter godt av.
Kværnerhallen, et nytt kontorbygg på 15.000 kvm. ble overtatt fra
entreprenøren, PEAB, i juni. ISS Norge er i disse dager i ferd med å
flytte inn i sitt nye hovedkontor. De får i løpet av første kvartal neste
år selskap av Amesto og ORAS. Treningssenteret FitnessRoom åpnet
1. oktober. Det ligger med inngang fra gateplan med store vinduer ut
mot det nye torget i Kværnerbyen. Her kan leietakere og beboere i og
utenfor Kværnerbyen trimme og trene nesten hele døgnet.
Kundetilstrømningen viser fortsatt vekst for våre kjøpesentre. Den 25.
oktober klippet gullvinner i paralympics i London, Sarah Louise Rung,
og Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø snoren, og erklærte
Tasta Senter for åpnet. Antallet kunder overgikk all forventning. Det
ble kaos, ikke inne på senteret – men på veiene utenfor. Så mange
ville ta turen til det nye senteret at køen stod stille nesten fra
Stavanger sentrum og ut til Tasta. Årets underliggende vekst og
åpningen av Tasta Senter betyr at våre leietakere nærmer seg
4 milliarder kroner i årsomsetning.
Utviklingen i den norske økonomien ser ut til å fortsette sin positive
utvikling. Prognosene sier at sysselsettingen i Norge fortsatt vil vokse
i de kommende år, selv om verden utenfor Norge fortsatt sliter med
finanskrise og tiltagende arbeidsløshet. Sysselsettingsveksten
merker vi godt på etterspørselen etter kontorlokaler og på omsetningen i OBOS Forretningsbyggs kjøpesentre. Ved avslutningen på
2012 håper og tror jeg at denne utviklingen vil fortsette i Norge og at
landene lenger sør i Europa håndterer sine økonomiske problemer.

– Med oppkjøpet av Gårdpass vil OBOS kunne tilby flere
og bedre vaktmestertjenester, sier konsernsjef Martin
Mæland i OBOS.
Gjennom datterselskapet OBOS Eiendomsdrift tilbyr OBOS
allerede i dag ulike driftstjenester til boligselskaper og
næringsbygg. Med oppkjøpet av Gårdpass blir tjenestene
flere og mer varierte. I tillegg får man gjennom en større
organisasjon og flere ansatte styrket den samlede
kompetansen både i administrasjonen og i tjenesteproduksjonen. Synligheten i markedet blir også bedre.
– Målet er at oppkjøpet totalt sett vil styrke vår posisjon i
et marked vi opplever som voksende og stadig mer profesjonalisert. Vi ser at det blir mer og mer vanlig for så vel
boligselskaper som næringsbygg å leie inn driftstjenester
fremfor for eksempel å ha en heltidsansatt vaktmester i
borettslaget, sier Mæland. Gårdpass AS ble etablert i 1965
og har i dag omlag 60 ansatte.

Husk riktig forsikringsdekning
Det er leietakers ansvar å ha riktig forsikring i h.h.t. leiekontrakten. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap
som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade mv.,
ut over det som dekkes av de forsikringer utleier har som
huseier.
Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast
og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og
ansvar. I tillegg til egne interesser, skal leietakere tegne
og dekke forsikring av dører og vinduer m.v. i
leieobjektet. Leietakers forsikring skal være slik utformet
at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som
oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge
av leieforholdet. Sjekk derfor at dine forsikringsvilkår er
tilpasset leieavtalen.

Nominert til Årets Kjøpesenter!

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Arne Baumann
Administrerende direktør

Hvert år kåres Årets Kjøpesenter på bransjekonferansen.
Det er spesielt hyggelig for OBOS Forretningsbygg at
Lambertseter Senter ble nominert til ”Årets Kjøpesenter
i Norge”. Det er prestisjefylt å være nominert. I høst var
vi nominert sammen med Storo Senter i Oslo og Holmen
Senter i Asker. Storo Senter gikk av med seieren.

Nytt kontorbygg i Trondheim er klart for nye leietakere

Moderne kontorlokaler

Flott utsikt

Strandveien 43 er beliggende på Nyhavna. Plasseringen er
svært gunstig i forhold til planlagte og pågående veiprosjekter
i nærområdet, blant annet en helt ny veistruktur og Nordre
Avlastningsvei.
Nyhavnaområdet har umiddelbar nærhet til Solsiden og
Brattøra. Disse områdene har de siste årene blitt tyngdepunktet i næringsutviklingen i sentrum av Trondheim. Planene gjør
Nyhavna til ett av de mest spennende sentrumsnære områdene
for næringsutvikling i fremtiden.
Bygget er ferdigstilt og innflytningsklart.
Eiendommen har nærhet til transportknutepunkt for bil, tog og
buss samt god beliggenhet for gang- og sykkeltransport. Kort
vei til jernbanestasjon og bussholdeplasser bl.a. flybuss. Eiendommen vil få eget parkeringsanlegg med plass til ca 120 biler.
Det er også satt av eget areal til sykkelparkering. Tomten er stor
og gir mulighet for ytterlige bebyggelse, eventuell annen bruk
for leietakerne, som f.eks parkering.

Himling atrium

Nytt prosjekt under utvikling på Lillestrøm

PORTALEN TIL LILLESTRØM
Jernbanetomta er innfallsPORTALEN til Lillestrøm sør, enten man kommer over Lillestrømbrua fra Lørenskog via riksvei 159 eller med toget. Her planlegger OBOS Forretningsbygg i
samarbeide med Coop Eiendom Norge å bygge hotell, kontorer og boliger.
Prosjektet har vært igjennom en arkitektkonkurranse og skal nå presenteres for
Skedsmo kommune.
Dette er et spennende prosjekt som passer godt inn på tomten. Nærhet til Lillestrøm stasjon og Norges Varemesse gjør den sentral og attraktiv for både beboere og næringsliv.

OBOS bygger på Lade
På Lade i Trondheim skal OBOS bygge 450 boliger og
2000 kvm næringslokaler.
Lade er et veletablert, populært og tradisjonsrikt
område i Trondheim.
Det blir kort avstand til sentrale servicefunksjoner
og næringstilbud. Samtidig har nærområdet store
innslag av grønne lunger og natur som innbyr til
rekreasjon og friluftsliv.
– En milepæl for OBOS sier Prosjektsjef Arve
Heggem i OBOS Nye Hjem og ser med
forventning frem til salgsstarten:
– Ladebyhagen blir OBOS’ første egenregiprosjekt i
Trondheim, så på mange måter markerer salgsstarten
at OBOS passerer en milepæl i sin historie og
utvikling, sier Heggem.

Brenner for gode hoteller
– Jeg lever, ånder og brenner for gode hoteller, sier Sølvi
Solmunde, som fra 1. februar neste år tiltrer stillingen som
direktør for Bergens nye storstue, Rica Park Hotell Bergen.
Sentralt i Bergen sentrum bygger OBOS det som blir Bergens
største hotell med 13 etasjer og 368 rom.
Det er Rica-kjeden som skal drifte hotellet og nylig ble det klart
at Sølvi Solmunde blir hotellets direktør. Solmunde arbeider
i dag som direktør for Clarion Hotel Bergen Airport og har lang
fartstid fra reiselivs- og hotellbransjen. Nå gleder hun seg til å
ta fatt på den nye jobben:
– Jeg brenner, lever og ånder for gode hoteller og da muligheten
åpnet seg for å kunne være med på å starte opp et helt nytt
hotell så å si fra ”scratch”, kunne jeg ikke la den gå fra meg,
selv om det er med litt skrekkblandet fryd jeg går til oppgaven,
sier Solmunde.

i Bergen. Jeg oppfatter
OBOS som en seriøs og
trygg aktør og ser frem
til et godt og konstruktivt samarbeid, sier
Solmunde.

Hektisk år frem til
åpning
Bergens nye hotell
åpner dørene i mai 2014
og Solmunde ser for
seg et hektisk arbeidsår
frem til åpningen.

– Bergen er en fantastisk by! Den har alle storbyens muligheter
kombinert med nærhet til storslått natur med fjell og hav.

– Det jeg har sett av
tegninger og planer
Sølvi Solmunde, påtroppende direktør for
tyder på at det blir et
Rica Park hotell, Bergen
fantastisk hotell. Jeg
kjenner arkitektene
fra før, og vet at de er flinke til å tegne hoteller og lage imponerende bygg. Dessuten skal det bli spennende å treffe og bli kjent
med nye kollegaer og å arbeide for en ny hotellkjede. Snart skal
vi også i gang med å ansette personale, som sammen med
gjestene etter hvert skal fylle hotellet med liv, sier Solmunde.

Samtidig er den intim og oversiktlig som en småby. Bergenserne
er meget engasjerte i og stolte av byen sin, og det på godt og
vondt. Jeg liker den bergenske folkesjelen og har blitt en stor
bergenspatriot etter hvert, sier Solmunde.

Bergens nye stolthet
Regiondirektør Dag Jarle Aksnes i OBOS Bergen hilser den nye
hotelldirektøren velkommen. Han kjenner Sølvi godt fra
tidligere samarbeid.

OBOS seriøs og trygg
Solmunde kjenner OBOS først og fremst som boligutbygger i
Osloområdet, men har fått med seg at konsernets virksomhet
spenner langt videre.

– Å ansette Sølvi Solmunde som direktør for Rica Park Hotell
Bergen er et meget klokt valg. Hun har en flott personlighet og
innehar akkurat de egenskapene som skal til for at driften av
det nye hotellet skal bli en suksess. Hun kjenner bransjen ut og
inn og hun kjenner Bergen ut og inn, så dette er i de beste
hender. Jeg gleder meg veldig til samarbeidet, og sammen skal
vi gjøre Rica Park Hotell Bergen til byens nye stolthet,
sier Aksnes.

Blitt stor Bergenspatriot
Den nye Rica-direktøren er opprinnelig fra Haramsøy på
Sunnmøre, men har etter nesten 25 år i Vestlandets hovedstad
rukket å bli bergenser i ”sjel og sinn”.

– Gjennom avisartikler og omtale i andre medier har jeg fått
med meg at OBOS driver med langt mer enn å bygge boliger i
Oslo. Blant annet er det mange store og spennende planer her

FitnessRoom inn i Kværnerbyen
FitnessRoom Kværnerbyen ligger i 1.etg i den ærverdige
Kværnerhallen. Treningssenteret har inngang fra
gateplan med store vinduer ut mot det nye torget.
Lokalet ble ferdigstilt i juni 2012 og fremstår delikat med tanke
på interiør, farger og topp moderne ventilasjon.
Senteret har alt du kan tenke deg av styrke- og kondisjonsapparater.
Konseptet har blitt utviklet over en 4-års periode (2006-2010) av
initiativtager og gründer, Knut Georg Engebu.
Engebu har jobbet i treningsbransjen siden 1995, vært toppidrettsutøver (vært på landslaget i roing), trent mye på Olympiatoppen Toppidrettssenter ved Sognsvann og har en 4-årig Cand.
mag grad fra Norges Idrettshøyskole innenfor fagfeltet
Fysisk Aktivitet og Helse.
En viktig drivfaktor i konseptet har vært å ta i bruk avansert
teknologi for å gjøre det lettere for medlemmer å melde seg både
inn/ut og at medlemmet selv kan administrere sitt medlemskap.

facebook.com/TastaSenter

Tasta Senter åpnet dørene 25. oktober

Senterleder Britt Iren Osmundsen

- Vi er stolte av at Tasta Senter er ett av Norges første kjøpesenter i
energiklasse A, sier senterleder Britt Iren Osmundsen.
Dette betyr at både byggingen og driften av senteret er svært
miljøvennlig både når det gjelder oppvarming og kjøling.
Her er det satset på ekstra isolering, god solskjerming samt
kjølemaskiner og varmepumper som gjenvinner
overskuddsvarmen fra senteret.
OBOS Forretningsbygg som eier Tasta Senter er veldig opptatt av
miljøvennlige løsninger, og har derfor valgt å strekke seg etter å
åpne et av landets første kjøpesenter i energiklasse A.

Tasta Senter består av 45 spennende butikker og serveringsteder.
Blant leietakerne finner man bl.a. H&M, Helgø Meny og
Jordbærpikene. Senteret har fått inn mange spennende
konsepter som er nye i Rogaland. I tillegg er det etablert
regionens største SATS treningssenter som har hele tredje
etasje.
– Vi har lagt ned mye arbeid i å finne den gode miksen av
butikker. Det finnes også helsestasjon for Tasta bydel og
legesenter her, forteller Osmundsen.
Den offisielle åpningen ble foretatt av gullvinner i Paralympics
Sarah Louise Rung, og ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø.

Kremmerhuset Ting og Sånt!
Kremmerhuset Ting og Sånt åpnet på Manglerud Senter
14. mars i år. Det er en litt annerledes gavebutikk med mange
fristelser. Det bugner av ting som gjør deg glad, ting som
inspirerer og kanskje overrasker.
Utvalget endrer seg ofte, faktisk fra uke til uke. Det meste av
Kremmerhusets varer kjøpes fra Østen, og det gjør at de har
konkurransedyktige priser og unike varer.
Spiren til Kremmerhuset Ting & Sånt startet som en hylle med
ting i klesbutikken Neste Stopp i Trondheim. Gründerparet Eli
og Jens Hoff flettet inn sine egne ubrukte bryllupsgaver med
kurv og emalje, og kundene likte det de så. Hylla vokste seg
større og i 1979 åpnet de det første Kremmerhuset i
Sommerveita. Nå finnes det over 50 butikker i Norge og noen i
Sverige.
Butikksjef Julie Keyser sier de er superfornøyde med butikken.
Hun sier en av fordelene med å være på et bydelssenter som
Manglerud Senter, er at man blir godt kjent med både
naboene på senteret og kundene som handler her.

Headmasters har åpnet
6. september åpnet Headmasters på Manglerud Senter. Headmasters er en av Englands største og mest anerkjente frisørkjeder som nå har etablert seg i Norge. Headmasters eies av
Raise, som også eier bl.a. Nikita. Hos Headmasters tilbyr de det
siste innen frisyrer, føn og fargeteknikker og andre behandlinger.
Her kan du alltid være sikker på å få de siste trendene fra
catwalken. Butikksjefen Emilie Bøe Arnesen synes det har gått
veldig bra etter åpningen. Emilie sier Manglerud Senter er et
senter med masse sjel. Hun og hennes team av flinke frisører
ønsker deg hjertelig velkommen til sin salong.

Tveita Senter – først i Norge?
Behovet for oppgradering av tv skjermene samt bedre lydkvalitet
på reklamespottene på Tveita Senter, førte til at senterleder
Tonje Holm-Fischer og Arild Pedersen hos Lydbox satte i gang
et pilotprosjekt. Klarer vi å få til en løsning med samkjøring lyd
og bilde?
Alle vet at oppmerksomheten økes betraktelig om flere sanser
eksponeres. Utfordringen har ligget i å få en innholdsleverandør
som kan produsere enkle filmer for senterets leietakere og
leverandører, og det er her de store aktørene har slitt med å
finne en løsning – for det har blitt for kostbart. Men her så
Tveita Senter og Lydbox en mulighet. Lydbox er jo allerede inne
på senteret med produksjon av reklamespotter og har mye
allerede tilrettelagt. Utstyret er nå oppe og går, men
finjusteringer må fortsatt til.
Så vidt oss bekjent finns ikke denne løsningen på noe kjøpesenter
i Norge, så veien blir litt til mens vi går. Men leietakere,
markedsavdelinger hos flere av de store kjedene og sist men
ikke minst den viktigste målgruppen for dette utstyret;
senterets leietakere er så langt meget fornøyde med det de har
sett til nå.

Tveita Senter er det føste senteret i Norge som tar i bruk det nye systemet

Oppmerksomheten og det å få maks ut av en kampanje når
potensiell kunde er noen få meter fra butikken gjør sannsynligheten for kjøp mye større. Er dere nysgjerrige på hvordan dette
virker er det bare å ta en tur til Tveita Senter!

Nikita Hair og Eurosko åpnet på
Oppsal Senter
To nye butikker har åpnet på Oppsal Senter i løpet av de siste
månedene. 9. august var det klart for åpning av ny frisørsalong, Nikita Hair, med kake, konkurranse og blide frisører.
Nikita Hair, som er både dame og herrefrisør er i dag nordens
største frisørkjede, og har mottatt en rekke priser de siste
årene. 4. oktober var Eurosko på plass, med mange gode
tilbud til store og små. Eurosko tilbyr sko til hele familien, og
fører både egne varemerker og anerkjente merker.

Lakkbar Neglexpress på
Lambertseter Senter!
Lakkbar Neglexpressen åpnet på Lambertseter Senter
15. november. Dette er et nytt og ungt neglkonsept som gir
velpleide negler på femten minutter uten timebestilling.
Her får man rask og rimelig neglpleie for kvinner og menn, på
hender og tær. Pleie, basislakk, gelélakk, superglans, shellac,
ekte swarowski-stener – velg selv!
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