23. januar 2017

McDonald`s etablerer seg på
Rygge!
Circle K åpnet sin nye stasjon i juni – Nå er det McDonald`s
som etablerer seg i Rygge Næringspark Østfold !

Selv om den sivile flytrafikken på Rygge tar en pause, ser andre aktører muligheter. Circle K åpnet sin nye
stasjon i juni 2016 og nå er det altså McDonald`s sin tur.
«Vi er svært tilfreds med avtalen med McDonald`s», forteller Christian Kulberg i Rygge Næringspark
Østfold. «Med Circle K og McDonald`s har vi to av de sterkeste merkevarene etablert i næringsparken.
Dette har stor betydning når man utvikler et så stort område fra bunnen av», forteller Kulberg.
Vi er svært glade for å kjøpe tomten i Rygge, og opplever dialogen med Loe utvikling som veldig
konstruktiv gjennom hele prosessen. Tomten passer godt til McDonald's og vi anser det som spesielt
positivt at Loe utvikling jobber for å utvikle hele området, slik at det blir en destinasjon for
lokalbefolkningen og forbipasserende bilister langs E6. Vi kommer nå til å jobbe videre med planleggingen
for tomten vi har kjøpt, og ser frem til veien videre», sier Pia Martinsen Mellbye, administrerende direktør i
McDonald’s Norge AS.
Det er ventet etablering fra flere nye virksomheter de nærmeste årene. AIM Norway har besluttet å etablere
seg tvers over gaten, og Rygge Næringspark Østfold har fått mange henvendelser fra leverandørindustrien
som ønsker arealer. Rygge Næringspark Østfold består av et tomteareal på ca 100 daa. Næringsområdet har
en meget god tilgjengelighet fra E6 med direkte avkjørsel fra motorveikrysset. Her tilbys tomtearealer for
kunnskapsbasert næring (kontor, lager, produksjon), tjenesteytende virksomheter (veiservice, bil,
mat, overnatting, etc.), samt flyplassrelatert logistikk.
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"Næringsområdet består av et tomteareal på omtrent 100 daa med en godkjent reguleringsplan. AIM
Norway sin nylige beslutning om å flytte til Rygge samtidig som at næringsområdet utvikles med nye
virksomheter vil gi et betydelig løft for regionen,", sier Christian Kulberg i Rygge Næringspark Østfold.

Rygge Næringspark Østfold utvikles av Loe utvikling AS. Loe utvikling drives av Tomas J. Tenden og
Christian Kulberg. Bak selskapet står Loe-gruppen som er Norges største produsent av betongvarer til
vann- og avløpssektoren og en av landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg og
anleggsbransjen. For øvrig har Loe utvikling flere store utviklingsprosjekter i Oslo-området.

www.ryggepark.no
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