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Ny leietaker i Vitaminveien
på storo
Skådalen kompetansesenter er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i Oslo som skal utvikle og formidle kompetanse, samt støtte kommuner og fylkeskommuner innenfor temaene hørselshemming og døvblindhet.

Kjære leser!
Aktiviteten i OBOS Forretningsbygg er høy, vi har fortsatt der
vi slapp i 2011 og 2012 er så
langt preget av fortsatt vekst.

Formålet er å formidle kunnskap om hvordan man kan
styrke samspill, kommunikasjon og språkutvikling gjennom å visualisere talespråket. Kompetansesenteret har
130 ansatte og ﬂyttet inn i nye lokaler i juni. De legger
beslag på ca 3.300 kvm. Her er det både kontorer og
undervisningsrom.

Overtagelsen av den nye,
ﬂotte Kværnerhallen er nå
i juni. Det tidligere industribygget, som var hovedsenteret
for turbinproduksjonen til det
norske vannkrafteventyret, er nå konvertert til et førsteklasses
kontorbygg på 15.500 kvm. I høst ﬂytter ISS inn med sitt nye norske
hovedkontor i Kværnerhallen. Det er også ﬂere interessenter til de
siste ledige kontorlokalene i bygget. Til glede for både dem som jobber, skal ﬂytte inn eller allerede bor i Kværnerbyen, åpner et helt nytt
treningssenter i lokalene i 1. etasje ut mot Torget i september.
Vår leietager vil lansere sitt treningskonsept og navn på treningssenteret i forbindelse med åpningen.
Omsetningsstatistikken viser at kundetilstrømningen til våre kjøpesentre er god. Årsomsetningen til leietakerne i våre seks kjøpesentre
passerte hele tre milliarder kroner i 2011. I år har veksten fortsatt, og
med åpningen av det helt nye Tasta senter i Stavanger i høst, nærmer
våre leietakere seg raskt ﬁre milliarder i årsomsetning. Tidligere i juni
var det kranseskål på Tasta senter med innslag på NRK, og alt ligger
til rette for en høytidelig åpning 25. oktober.
Ombyggingen og utvidelsen av det gamle kjøpesenteret på Lambertseter er kommet godt i gang. Her kommer et helt nytt Elixia treningssenter med ﬂere nye treningskonsepter, og en delikat innredning.
OBOS Eiendomsmeglere, ﬂere nye spisesteder, et solstudio og en
helt ny og spennende interiørbutikk blir noe av innholdet i senteret.
Vi jobber også hardt for å få frem en ny reguleringsplan for Lambertseter Øst. Hovedinnholdet i denne blir butikker på gateplan ut mot
Cecilie Thoresens vei, ﬁre bygg med syd- og vestvendte leiligheter
på et lokk over butikklokalene.
Verden utenfor Norge sliter med ﬁnanskrise og tiltagende arbeidsløshet. Vi blir «annerledeslandet» med god fart i økonomien. Det
merker vi godt på etterspørselen etter kontorlokaler og på omsetningen i OBOS Forretningsbyggs kjøpesentre. Vi håper og tror at denne
utviklingen vil fortsette, men vi kan ikke være for sikre på at «uværsskyer» ikke også kan komme inn over vårt land.
Med ønske om en god sommer!
Med vennlig hilsen
arne Baumann
Administrerende direktør

Våronnveien 17
Våronnveien 17 på Manglerud brant ned februar
for 3 år siden. Siden dette har det vært jobbet med å
bygge opp igjen eiendommen. Det har vært en litt lang
prosess, men saken nærmer seg nå den avsluttende
fasen. Det kommer til å bli et ﬂott bygg på ca 2000 kvm
på hjørnet Våronnveien og Plogveien. Vi har samtaler
med bank, leger, tannleger og fysikalsk institutt som
alle ønsker å leie arealer i eiendommen.

eNKLere LiV
Enklere Liv er en norsk butikkjede som utelukkende selger
produkter som gjør livet ditt enklere. Enklere Liv har 28
butikker i Norge og 3 i Sverige.
Produktutvalget i butikkene våre er stort og kvaliteten på
varene høy. Vi kjøper varer i hele verden, og utvikler også
produkter selv. Kundene kan prøve ut mange av produktene
i butikkene våre, slik at man blir overbevist om at de faktisk
gjør nytten.

Kitch’n
I 1995 startet de med sin første «kjøkkenbutikk»; altså et
butikkonsept hvor fokus var alt av kvalitet til kjøkkenet.
Det skjedde på Kvadrat i Sandnes. Butikken het da Bjørns
Kjøkkendesign.
Noen år senere startet de tilsvarende butikker i Stavanger og
Haugesund. I 2002 ble det bestemt at konseptet Bjørns Kjøkkendesign skulle endre navn. Valget falt på Kitch’n, og består
i dag av 46 Kitch’n butikker.
Nå er de også på plass på Lambertseter Senter.

sUNKost
Sunkost har åpnet en ny butikk på Lambertseter Senter.
Dette er en butikk som bugner av gode produkter, og ansatte
som innehar veldig god fagkunnskap og som kan gi deg
kvaliﬁserte råd.
Sunkost har det du trenger innen lavkarbo, kosttilskudd,
supermat, hudpleie og mye mer. Vi er stolte av å presentere
et stort utvalg med gode og veldokumenterte produkter innen
helsekost. Du ﬁnner et rikt utvalg av vitaminer, mineraler,
antioksidanter, naturlige hudpleieprodukter, andre produkter
for spesiﬁkke behov, sunn mat og drikke, urte-teer, kaffe og
mye mer.

CHaNGe
Change har åpnet ny butikk på Lambertseter Senter.
Dette er en spesialforretning med undertøy, badetøy og nattøy
for dame. Change har alltid et spennende og bredt sortiment
av basis- og motevarer, samt spesialprodukter som sportsundertøy, amme bh og mye mer. Butikken får inn nyheter
hele året.

Se også: lambertsetersenter.no

TASTA SENTER

Første spadestikk ble tatt 5. november 2010. Nå er det bare ﬁre
måneder igjen til åpning av Tasta senter som ligger 5 km utenfor Stavanger sentrum.
Tasta bydels nye samlingsplass åpner 25.oktober 2012. Ca 45
butikker og serveringssteder, stort treningssenter, helsestasjon
og legesenter er noe av det vi vil tilby kundene. Stort supermarked, H&M og mange andre kjente tekstilkjeder samt de ﬂeste
spesialforretninger kundene trenger for å dekke sitt handlebehov gjennom uken vil fylle lokalene.
Senteret er tegnet av Link Arkitektur og totalentreprenør er
Block Berge Bygg. Tasta senter bygges i energiklasse A, som det
første i Norge.
I området rundt senteret er det ﬂere store utbyggingsprosjekter
på gang. 900 boliger, blant dem 230 i OBOS’ regi, skal stå klare
innen 2015. De første beboerne ﬂytter inn allerede nå i juni og
blir forhåpentligvis blant de første faste kundene til senteret.

Kranselag for tasta senter
Torsdag 21.juni var det tett bygg og kranselag for
Tasta senter. Dette ble feiret med grillfest og kake.
Innslag fra arrangementet ble vist på NRK Rogalands ettermiddagssending.
Det nye kjøpesenteret har selvsagt egen hjemmeside og er på Facebook. Senterleder oppfordrer alle
til å «like» Tasta senter. Listen over leietakere ble
offentliggjort og lagt ut på hjemmesiden.

facebook.com/TastaSenter

Senterleder Britt Iren Osmundsen og eiendomssjef Elisabeth
Sverdrup Braaten. Foto: Kenneth Flaten

Kværnerhallen er ferdig
Det har tatt 18 måneder å bygge et nytt kontorbygg innenfor
Kværnerhallens eksisterende vegger. Vi er nå glade for å kunne
vise frem et spektakulært bygg som er helt annerledes enn
tradisjonelle kontorbygg. PEAB har vært hovedentreprenør og
overleverer bygget til OBOS Forretningsbygg AS i disse dager.
Totalt har hallen 15.500 kvm med gulv. Det gjenstår fremdeles
en del arbeider med innredning og tilpasninger som leietakerne
har bestilt.
ISS ﬂytter inn allerede til høsten. De legger beslag på ﬁre etasjer
i sydenden av bygget. Her ﬂytter det inn ca 300 medarbeidere
som vil oppleve dette som sitt eget bygg godt skjermet i fra
andre leietakere. I nordenden kommer det et topp moderne treningssenter. Her kan du ta en treningsøkt allerede i september.
Det er viktig for livet i Kværnerbyen at det etableres arbeidsplasser. Dette skaper liv og røre, gir muligheter for andre etableringer.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

samarbeid med euro Business
school (eBs)
Lambertseter-, Manglerud- og Tveita Senter har inngått et
samarbeid med EBS for å heve kompetansen til butikksjefene
på de respektive sentrene med Salgslederskolen 2012. 10 butikkledere fra hvert senter har fått delta og har gjennom våren hatt
tre samlinger med avsluttende eksamen. Bakgrunnen for samarbeidet mellom de tre sentrene er at samhold og bekjentskap på
tvers av sentrene vil styrke lojalitet og eierskap, samtidig som
det er en viktig base for kunnskapsformidling.
Vi gratulerer samtlige deltagere med vel gjennomført og
bestått utdannelse!

LeDiGe LoKaLer

Vi har til enhver tid ledige lokaler. Det kan være små og store arealer innen kontor eller forretning.
Ta kontakt med oss på telefon: 22 86 59 00 eller søk på www.ofb.no.

Nytt fra Manglerud:

Black Design på Tveita Senter
Torsdag 22. mars åpnet interiørbutikken Black Design sin
første butikk i Oslo.
Kjeden er veletablert innen gave- og interiørbransjen og tilbyr
kvalitetsprodukter i tidsriktige farger og design til gunstige
priser. De har et bredt produktspekter fra småmøbler og
tekstiler til keramikk, glass, serviser, dekorasjonsgjenstander
og duftprodukter. Butikken holder til ved siden av Lindex
i 2 etg. og er et vellykket tilskudd til senteret forteller senterleder Tonje Holm Fischer.

Mester Grønn: Åpnet sin butikk på Manglerud Senter i mai
2011 og har nå utvidet sin butikk med storslagen nyåpning
torsdag 21. juni. Med utvidelsen av Mester Grønn er inngangspartiet på senteret åpnet opp, og hva er vel mer sjarmerende
enn å bli møtt med bugnende blomstertorg så snart man
kommer inn hovedinngangen? Butikksjefen, Eva Kristiansen,
er storfornøyd etter åpningen og forteller at kundene setter
pris på et større utvalg av blomster og tilbehør av kjent
Mester Grønn kvalitet.

God Sommer fra OBOS
Forretningsbygg!

–
Meny: Etter en stor ombygging gjenåpnet Meny-butikken på
Manglerud Senter torsdag 26. april. Spenningen var til å ta
og føle på da snoren høytidelig ble klippet og kundene kunne
ta butikken i øyesyn. Butikksjef Øyvind Henrik Nilsen er godt
fornøyd med ombyggingen og resultatet. Butikken fremstår
som en moderne, ryddig og luftig dagligvare, der man lett
kan la seg friste av innbydende ferskvaredisker og bugnende
frukt- og grønnsakstorg.

Se også: manglerudsenter.no
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