12. oktober 2015

Pressemelding
Oxer Eiendom satser på logistikk i Enebakk

Oxer Eiendom utvikler Landskaugveien 50 i Enebakk Kommune for Norgesdekk AS som leietaker.
Klimateknikk AS er valgt som totalentreprenør.
Det skal oppføres et nytt og moderne logistikkbygg på 11 500 m2. Tomten er på 22 000 m2, og er en del
av et større næringsområde i rask utvikling. Bygget skal ferdigstilles høsten 2016.
Pr. i dag er det mange andre aktører som allerede er etablert på området, og flere er på vei inn.
Landskaugveien Næringspark ligger gunstig til med kort avstand til Klemetsrud utenfor Oslo og E6.
Norgesdekk AS har inngått en 10 års leiekontrakt med Oxer Eiendom for sitt nye hovedlager for
Østlandet.
«På grunn av kraftig vekst de siste årene og en målsetning om å yte en høy servicegrad overfor kunder,
har Norgesdekk AS signert kontrakt for bygging av et av Norges aller største dekk og felglager sier
administrerende direktør Arne Stangeland i Norgesdekk AS.»
Norgesdekk AS leverer dekk og felger til både personbiler, lastebiler, industri og landsbrukskjøretøy. De
har 6 avdelinger fra Trondheim og sørover, i tillegg til å ha egen Internettbutikk.
«Vi ønsker å styrke vår posisjon i logistikkmarkedet. Enebakk og Landskaugveien Næringspark er et
spennende område i utvikling med fleksible tomter for logistikk, i tillegg til å ha en nærliggende
beliggenhet til hovedfartsåren E6, sier prosjektsjef Thomas Owe i Oxer Eiendom.»
Oxer Eiendom er en større aktør innen utleie, forvaltning og utvikling av eiendom. De eier og forvalter
egne næringseiendommer på ca. 220.000 m2, i tillegg til utviklingspotensiale på ca. 180.000 m2 bolig og
næring på selskapets tomter. Selskapet har sin opprinnelse fra 1945 gjennom selskapet Ole K. Karlsen.
Eventuelle henvendelser kan rettes mot:
Administrerende direktør Erling Langeland i Oxer Eiendom, mobil: 951 91 633, mail: el@oxer.no.
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