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Eiendommen

Hegdehaugsveien 27 er en hjørnebygning i 
fire etasjer med innredet  loft, som ble tegnet 
av arkitekt Ludwig Zapffe og oppført i 1895. 
Fasaden har vakre nybarokke dekorasjoner og 
vindusomramninger.

Bygningen er en representativ kontor-, bolig- og 
butikkeiendom på ca. 1.200 kvm BTA. I byggets 
1. etasje er det etablert forretninger, mens de 
øvrige etasjene er kontorlokaler og leiligheter.

Hegdehaugsveien 27
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Lokalene

Vi har for utleie et flott forretningslokale på 
bakkeplan med stor takhøyde. Lokalene har 
en meget god eksponering og store fine 
fasadevinduer mot Hegdehaugsveien.

ETASJE

1.

AREAL LEDIG FRA

66 KVM BTA BUTIKK P.T.
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Plantegning
1. etasje (areal nr. 1.05)
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Eiendomsspar har mer enn 30 års  erfaring i 
 bransjen, og  gjenkjennes ved høy kvalitet på 
eiendommene og førsteklasses  beliggenhet.

Eiendomsspar har selv gjennom sitt eier-
skap i hotell eiendomsselskapet Pandox AB 
kompetanse og  til stedeværelse i de fleste 
segmenter av eiendoms markedet, særlig innen 
kontor og  butikk i Oslo-regionen, samt hotell i 
 Skandinavia og Nord-Europa.

Selskapet består av 31 dedikerte og engas-
jerte medarbeidere som til sammen har en 
kompetanse som dekker alle områder innen 
forvaltning og utvikling av eiendom. Vi setter 
leietakeren i sentrum og kan tilby høy kvalitet 
på eiendommene, personlig service og egen 
driftsavdeling.

Eiendomsspar er et 
av Norges ledende 
 eiendomsselskaper

Høy kvalitet på eiendommene, 
 førsteklasses beliggenhet og en 
driftsfilosofi fundert på service og 
 profesjonalitet har gitt oss en sterk 
posisjon i eiendomsmarkedet.

CHRISTIAN RINGNES, ADM. DIR.
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En av Eiendomsspars målsettinger er gjennom 
sin daglige virksomhet å bidra til at Oslo blir 
en vakrere by. Først og fremst påser selskapet 
at egne eiendommer fremstår i førsteklasses 
stand. I tillegg har Eiendomsspar bidratt til 
utviklingen av bybildet gjennom ulike kultur-
donasjoner.

 Donasjoner 
og  offentlige 
 utsmykninger



Kontakt

Tanja Waldeland
Markedsdirektør
Tlf.: 911 81 106
E-post: tw@eiendomsspar.no
www.eiendomsspar.no

Besøksadr.: Olav Vs gate 6, inngang Rådhuspassasjen
Postadr.: Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo
Tlf.: 22 33 05 50
E-post: post@eiendomsspar.no

Tanja Waldeland
Markedsdirektør
Tlf.: 911 81 106
E-post: tw@eiendomsspar.no
www.eiendomsspar.no


