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Småbedrifter skvises ut av
leiemarkedet
ULLENSAKER: A-Merking er en solid bedrift som går med overskudd og har 10 lokale ansatte. Likevel har
de ikke lenger råd til å leie lokaler i vekstkommunen Ullensaker.

– Det finnes ikke ledige lokaler til en overkommelig pris for en bedrift av vår størrelse. Min oppfatning er at det ikke blir tilrettelagt for en god

bosituasjon for små og mellomstore bedrifter i Ullensaker, sier daglig leder Bernt Liavaag i A-Merking.

Flott og dyrt

A-Merking har siden den spede starten i 2003, vokst fra to til ti ansatte, og økt fra en til 18 millioner kroner i omsetning.

– Det er trist at vi tvinges ut av hjemkommunen fordi leieprisene har gått til himmels, sier han.

Tomta på Industrifeltet på Jessheim der bedriften har holdt til siden 2005 var eid av Mesta eiendom, men ble for en tid tilbake solgt til Ø.M. Fjell. En

av de store utbyggerne på Jessheim. De 10 småbedriftene som holder hus i lokalene må ut på et hett leiemarked.

– Det skal bygges et nytt, flott kontorbygg som må leies ut til firmaer med en inntjening og en størrelse som gjør at de har råd til å betale

markedspris. Hvis vi som en relativt liten bedrift skal betale leieprisene som forlanges på Jessheim nå, vil vi gå med røde tall. Det ønsker vi ikke,

sier han.

Ifølge Liavaag kan leieprisen ligge på rundt 1450 kroner per kvadratmeter i nyere lokaler beregnet for lager, verksted og kontor. Han har i dag en god

pris i det eldre bygget som ligger godt under dette.

Les om ordføreren som skylder på staten

Utbyggere presser prisen

Han er bekymret for at småbedrifter ikke lenger har råd til å etablere seg i Ullensaker.

Foto: Gunn Wilberg

Gunn Wilberg

E-post

http://www.eub.no/nyheter/article6228555.ece
mailto:gunn[at]eub[dot]no


18.02.13 Småbedrifter skvises ut av leiemarkedet |  eub.no

www.eub.no/nyheter/article6228548.ece 2/2

– Det virker som både utbyggere og kommunen bare tenker på at det skal bygges for store bedrifter, gjerne av internasjonal størrelse. Vi tilhører

kategorien små og mellomstore bedrifter og faller litt utenfor i dette markedet, selv om vi går med overskudd, sier Liavaag.

Nå tvinges han til å se etter lokaler som ligger 15-20 km nærmere Oslo.

– Store områder i Ullensaker som er regulert til industri er eid av noen få eiendomsbesittere, som bare venter på at de store firmaene skal flytte til

Ullensaker. Slik at prisene kan bli ennå høyere og man kan bygge svære bygg hvor disse store firmaene får plass, hevder han.

Bedriften har i lengre tid lett etter et kombinasjonslokale med kontor og lager på 600-700m2 i Ullensaker. Uten hell.

– Vi regnet ikke med at det skulle være så vanskelig å finne nye lokaler til en overkommelig pris, sukker Bernt Liavaag i A-Merking oppgitt.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook

På forsiden nå

Skal på turné med Stephen Ackles
 Eidsvoll-koret Fresco fikk napp hos Stephen Ackles. Nå planlegger de turné sammen. Les merKULTUR

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.

Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.

Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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