
Ledige lokaler i Vestlandets største 
marine forsknings- og undervisningsmiljø

MarineholMen

Marineholmen er lokalisert i Vestlandets største 
forsknings- og undervisningsmiljø like ved 
Universitetet i Bergen. Innen få kilometers radius 
finnes både Haukeland Universitetssykehus og ulike 
andre forskningsinstitutter. Området ligger sentralt 
i Bergen, har stort kaiområde og god tilgjengelighet 
med både bil, båt og bybane. Marineholmen består 
i dag av ca 100.000 m2 bygningsareal. Det er 
fortsatt plass til å bygge ut ca 45.000 m2, og 
forskningsparken vil kunne romme opp mot 
5000 arbeidsplasser fullt utbygget.

Marineholmen er for de som ønsker 
tilgang på innovative kompetansemiljøer.

Ledige arealer fra 
20 m2 til 2500 m2

Innovative kompetansemiljøer innen marinbiologi, bioteknologi, klima og miljø, 
IKT og maritime miljøer.  Unik kobling mellom utdanning, forskning, næringsliv 
og kommersialisering. 

MarineholMen
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Ved forespørsel, ta kontakt med Veronica; 
veronica.nortvedt@thonhotels.no  

HUSK HOTELLAVTALEN: 
Alle leietakere til GC Rieber har meget gode 

rabatter hos Thon Hotels og First Hotels  

Alle leietakere har 18% på alle Thon Hotels  

og 25% på alle First Hotels.  

 

Nå har vi et ekstra tilbud fra Thon Hotels: 

Ved bestilling av kurs innen 31. mars 2015, får 

dere hver 10. dagpakke gratis på våre 

konferansehotell i Bergen og omheng. 

 

 

Vi ser frem til deres bestillinger hos oss!  

Unikt lokale i  
Cornerteateret  
3. etg.

Kong Chr. Frederiks plass 4
Ledig areal: 130 m²
Type lokale: Kontor

Ett ledig lokale igjen i Corner-
teateret på Marineholmen som ble 
ferdigstilt/renovert i 2013. Bygget 
ble tildelt Bergen Kommunes 
arkitektur- og byformingspris 2013. 
Det ledige lokalet har et unikt 
uttrykk med egen inngang via 
vindeltrapp.

Lokalet egner seg godt for kreative 
bedrifter som ønsker et imøtekom-
mende og åpent lokale.

Gode naboer er Vestlandske 
Teatersenter som leier det rester-
ende bygget. Andre leietakere  
i byggene like ved er blandt annet 
Bergen Kaffebrenneri, Handels- 
høyskolen BI, Media Bergen og 
Nansensenteret. Du finner også 
kafé og kantine i bygget Slippen 
ved siden av.

Kontakt oss for  
visning/ mer informasjon:

Torbjørn Eide

55 60 67 34 (kontor)

905 65 097 (mobil)

CORNERTEATERET, MARINEHOLMEN

GC Rieber Eiendom Drift AS 
Servicetjenester

Tore Lilletvedt, Eiendomssjef drift 
T: 900 83 381  
E: tore.lilletvedt@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark, Havnelageret Dokken

Trond Jakobsen, Driftsleder  
M: 454 99 306  
E: trond.jakobsen@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark

Rolf Tvedt, Driftsleder  
T: 406 28 254 
E: rolf.tvedt@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark, Havnelageret Dokken

Per Magnar Meyer, Driftsleder  
T: 480 94 650 
E: pm@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark

Roy Monsen, Driftsleder  
T: 918 09 493 
E: roy.monsen@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark

Geir Sivertsen, Driftsassistent  
T: 489 90 859  
E: geir.sivertsen@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark

Jarle Nybakk, Driftsleder  
T: 930 18 106  
E: jarle.nybakk@gcrieber.no 
Marineholmen

Eirik Haugsdal, Driftsleder  
T: 930 18 107  
E: eirik.haugsdal@gcrieber.no 
Marineholmen

Torni Hauge Svendsen, Driftsleder 
T: 905 54 924 
E: torni.hauge.svendsen@gcrieber.no 
Marineholmen

Lars Hemre, Driftsleder 
T: 414 60 828  
E: lars.hemre@gcrieber.no 
Marineholmen

Kim Ove Grenby, Driftsleder 
T: 958 55 234  
E: kimove.grenby@gcrieber.no 
Bontelabo, Skuteviksboder

Arthur Kleppe, Driftsleder 
T: 905 88 855  
E: arthur.kleppe@gcrieber.no 
Solheimsviken Næringspark 

ALLTID TILGJENGELIG FOR LEIETAKERNE!

55 60 67 77
Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid:

HVA TILBYR VI?
GC Rieber Eiendom Drift AS 
tilbyr vedlikeholdstjenester i dine 
leiearealer på bestilling. Nærhet 
og kjennskap til våre bygg gir oss 
best mulig utgangspunkt for å 
utføre jobben effektivt.

SMÅREPARASJONER
Vi har verktøy og kunnskap til å 
reparere mye. Spør oss om vi 
kan utføre jobben!

LÅS OG BESLAG
Har du behov for å skifte lås til 
dine leie arealer? Vi kommer med 
forslag til låssystem og utfører 
jobben.

SKIFTE AV DEFEKTE  
LYSKILDER
Vi kan bestilles til periodisk 
gjennomgang av din belysning, 
eller til enkeltoppdrag for skifte 
av lyspærer eller lysrør i dine 
lokaler.

RYDDING OG BORTKJØRING
Vi har verktøyet som skal til for 
å hjelpe deg og frakte noe fra A 
til Å.

OPPHENG AV BILDER OG 
ENKLE HYLLER
Vi utfører jobben med et skarpt 
og detaljert blikk for detaljer.

AVFALLSHÅNDTERING
Vi kan komme med råd om 
avfallshåndtering og/eller hjelpe 
deg med håndteringen. Dette 
kan være både regelmessig og 
enkeltoppdrag.

FLYTTING INTERNT
Trenger du hjelp til flyttingen? 
Vi stiller med bemanning slik at 
jobben blir gjort raskt og effektivt.

FLIKKING OG MALING
Vi kan hjelpe til med små mal-
ingsjobber. Det er gjerne lite som 
skal til for å få et nyere utseende 
i lokalene.

 

VEDLIKEHOLD AV GULV OG 
TEKSTILER
Som leietaker er du ansvarlig 
for å vedlikeholde de innvendige 
arealene. Trygt i Hus gir deg råd 
om hvordan behandle ulike typer 
gulv. Vi hjelper gjerne til med job-
ben enten det gjelder sliping av 
parkett, vedlikehold av linoleum 
eller vinyl, eller rens av tepper.

RÅDGIVNING BRANNVERN
Vi har god kunnskap om brann-
vern og kan bistå med kurs og 
opplæring til din bedrift.

GC Rieber Eiendom Drift 
Henvendelse drift@gcrieber.no

Møteplasser
Møteplasser i form av kantine, 
kafe, pub, frokostmøter, lunsjmøter 
og arrangementer.

Driftsorganisasjon
En tilstedeværende drifts-
organisasjon som sørger for at 
byggene “virker” som de skal til 
enhver tid.

Pluss tilbud
Egen Marina, felles kantine og 
møteroms-fasiliteter, sykkelparker-
ing og felles garderobeanlegg.

KontaKt:
GC Rieber Eiendom AS 

Tlf: 55 60 67 00 eller 
epost: eiendom@gcrieber.no

Eller se våre hjemmesider 
www.gcrieber-eiendom.no

GC rieber eiendoM 
arbeider for langsiktig og god 

byutvikling i nært samarbeid med 
omgivelsene. Vi skal drive moderne 
næringsbygg hvor det er tilrettelagt 
for morgendagens arbeidssituasjon. 

Vi tar særlig hensyn til miljø, 
energibruk og våre områders unike 

historie, noe som vises igjen 
i arkitektur og utsmykning. Driften 

av eiendommene er fleksibel,  
fremtidsrettet og langsiktig. 

De største utviklede næringsområdene 
er Solheimsviken Næringspark og 

Marineholmen Forskningspark, mens 
Fiskerisenteret Bontelabo og større 

tomteområder på Birkeland og 
Kokstad er utviklingsprosjekter 

for fremtiden. 
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