
Kontorer til leie i tverrfaglig helsesenter.
Flotte, lyse, moderne lokaler vis a vis Liertoppen kjøpesenter. To ledige kontorer til for 
eksempel fysioterapeut, osteopat, massør, ernæringsterapeut, gestaltterapeut.  

www.regnbuenhelsesenter.no

1. Kontor i 2 etg har vært benyttet av fysioterapeuter i 11 år og er nå ledig fra 
01.01.2023. Lokalene er innredet med elektrisk benk og Redcord installert i taket, samt 
godt utstyrte treningslokale som kan benyttes.
Det er installert PC og telefon slik at man også lett kan kommunisere med de andre 
behandlere på huset. Nettoareal 12 kvm.



2. Kontor i 2 etg som har vært brukt til senterleder, egen vask, lyse fine lokaler. Det er 
installert PC og telefon slik at man også lett kan kommunisere med de andre behandlere 
på huset. Nettoareal 12 kvm.

3. Treningssal på grunnplan ca 150 kvm netto med to garderober som hver inkluderer 2 
dusjer og toalett. Lokalene er benyttet som treningssal i 11 år, høyt i tak og god 
ventilasjon. Muligheter for tilpasning av lokalene. Egen inngang, resepsjon finnes der nå.

4. Treningssal i 2 etg ca 60 kvm netto som kan innredes etter behov. Høyt i tak og god 
ventilasjon.

I 2 etg finnes to psykologer med driftstilskudd som jobber fullt pluss hyggelig 
pauserom/kjøkken samt treningslokale. De siste lokalene egner seg også til 
kursvirksomhet som aktiv A kurs mm. Det finnes heis og garderobe, toalett og HC toalett.
I 1 etg er det et fullt utstyrt legekontor med tre leger, en er spesialist i allmennmedisin og 
en jobber mye med ultralyd undersøkelse kombinert med injeksjoner.
I samme etasje finnes også en naprapat og helsesekretærer slik at det er et tverrfaglig 
miljø på senteret innen muskel- og skjelettsykdommer.
På grunnplan er det pr idag en velutstyrt treningssal med dusj og garderober.

Bygget er fra 2011 på ca 670 kvm, har universell utforming, og gratis parkering ved 
bygget. Det er også buss stopp 50 meter fra senteret.
For mer informasjon kontakt Stig Bruset, post@stigbruset.no 


