Moderne kontor- og næringslokaler
til leie ved regionens knutepunkt nr. 1:

BRANNSTASJONSVEIEN 8
STANGELAND NÆRINGSPARK

NYHET:
NÅ SKAL VI BYGGE
TO NYE ETASJER!
• Sentral beliggenhet
• Stor fleksibilitet
• Glimrende parkeringsdekning

SÅ SENTRALT SOM DET GÅR AN!

JA, DIN VIRKSOMHET PASSER HER!

Brannstasjonsveien 8 ligger like ved det effektive knutepunktet som binder Sandnes,

Når vi bygger på med to nye etasjer, får mange ulike typer virksomheter en gylden mulighet.

Forus, Stavanger, Sola og Jæren sammen. Med E39, Rv444 og FV334 Sandnesveien som

Reguleringsplanen åpner for alt utenom rendyrkede butikker, type dagligvare eller annen

adkomst får kundene dine praktisk talt motorvei inn på ditt kontor, og du reiser uten

publikumsrettet detaljhandel. Dermed kan vi i Brannstasjonsveien 8 tilpasse løsningene og innred-

omveier samme hvor i regionen du skal.

ningen til alt fra lagerkrevende grossistvirksomhet til bedrifter med egne kontorer til alle ansatte.

Velkommen til oss – nesten uansett hva du driver med.
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LEGEVAKT
BRANNSTASJONEN

BRANNSTASJONSVEIEN 8

OPTIMERA

MODENA FLISER

ET ALLEREDE
INNHOLDSRIKT BYGG
FÅR ENDA MER!
En av fordelene du får med nytt kontor i
Brannstasjonsveien 8, er at mange attraktive
og velfungerende fasiliteter allerede er på plass.

Det første som møter deg er
resepsjonen, som blir felles
for alle virksomheter. I 1.
etasje er det også et trivelig
vrimleområde med kaffemaskin og sittegruppe, flere
møterom i ulike størrelser
og private kontorer i ulike
størrelser. Store deler av 2.
etasje er sosial sone, med
kantinen som møtested nr. 1.
Dette lyse og store rommet
brukes også til foredrag, kurs
og liknende.

EN HEL ELLER
HALV ETASJE?
DITT VALG.
Det åpner seg mange muligheter med en gang
du er innenfor døren i Brannstasjonsveien
8. Og flere muligheter blir det, for når avtale
med leietaker(e) er inngått, setter vi i gang
med byggingen av 3. og 4. etasje. Du kan velge
å overta og få tilpasset hele eller deler av 1.
etasje, lokalene der Fjogstad-Hus holder til i
dag, eller sikre deg 3. og/eller 4. etasje.

Rammetillatelsen for utbygging av 3. og 4. etasje tilsier
totalt ca. 1500 m2 fordelt
på de to etasjene. Det betyr
mulighet for opp mot 60
cellekontorer, eventuelt et
lavere antall cellekontorer
og store, lyse møtelokaler.
Skisser for ny 3. og 4. etasje
finner du på side 12-13.

Kantine: Store deler av 2. etasje er tilrettelagt
for hyggelige og sosiale pauser med en god matbit.

Kontorer og sosiale soner: I Brannstasjonsveien 8 er det tilrettelagt for gode
tilfeldige møter og mulighetene til å lukke døren for fullt fokus på oppgavene.

Moderne møterom: Det er lagt opp til
muligheter for videosamtaler i alle møterom.

FULLKOMMEN
PARKERINGSDEKNING
Alle burde ha en god kjeller. Det har Brannstasjonsveien 8. Dermed kan du parkere
din bil trygt, tørt og lunt hver morgen du
ankommer jobb. Kunden dine parkerer på
en av de mange gjesteparkeringene utenfor
hovedinngangen og resepsjonen.
P-kjelleren har lademuligheter for både
elbiler og elsykler, og inngang til garderober
med dusj og skap.

TREN FØR ELLER
ETTER JOBB
Man presterer bedre på jobb hvis man er i god fysisk
form. Trening forebygger dessuten skader og vondter,
enten man har inne- eller utejobb. Brannstasjonsveien 8 har et eget treningsrom med apparater,
vekter og annet utstyr som gjør det enkelt å ta seg en
treningsøkt.
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En del av et flittig nabolag:
VELKOMMEN TIL STANGELAND
NÆRINGSPARK DU OGSÅ.

Brannstasjonsveien ligger i Stangeland Næringspark, omgitt av gode
naboer. Denne næringsparken er attraktiv for de aller fleste typer
virksomheter. Blant de første og største som etablerte seg her, var
Optimera og Brødrene Dahl. Blant de nyere finner du Subsea 7.
Stangeland Næringspark – ikke bare regionens mest sentrale i sitt
slag, men også blant de mest etterspurte plasseringene for virksomheter som vil være best mulig rustet for fremtiden.

EN HUSEIER
MED HJERTE OG
SAMFUNNSANSVAR
Brannstasjonsveien 8 eies av Fjogstad-Hus AS, landets eldste
byggselskap – og et av de mest framoverlente. Visjonen vår er å skape
verdier sammen. Der vi leier ut lokaler betyr det at vi skal bidra til
å skape verdier og gode opplevelser for leietakerne våre.
Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar, og har etablert gode rutiner
for å ta vare på våre interessenter og det omkringliggende samfunnet.
Vi har satt opp vårt styringssystem slik at det er i samsvar med
ISO 26000:2010, Veiledning i samfunnsansvar. Dette betyr blant annet
gode rutiner for å forebygge korrupsjon, økonomisk kriminalitet
og andre former for kriminalitet.
Vi har gjennom flere år arbeidet med styrking av virksomhetskulturen
vår. En viktig del av dette er å styrke evnen til etisk refleksjon.
Vi kaller det Rette sorten.

Ring oss for en uforpliktende prat
om dine muligheter i Brannstasjonsveien 8:

FJOGSTAD-HUS AS AVD SANDNES
T: 51 97 17 00, E: post@fjogstad-hus.no
TORSTEIN FJOGSTAD, ADM. DIREKTØR
M: 957 49 993, E: torstein@fjogstad-hus.no

