Eid Næringspark
Eid Næringspark med 40 dekar nytt næringsområde,
står klart til bruk på Myklebust/Stokkenes.
Gjennom næringsparkar fleire stader i Eid er det lagt
godt tilrette for næringsetablering.
I næringsparkane er det plass til nye verksemder

Eid Næringspark

som vil etablere seg i Eid, og til etablerte bedrifter
som treng meir plass for å vekse.

Illustrasjon: Eid Kommune / Fotomontasje Nordwest 3D

Ta kontakt for meir informasjon:

Eid Industrihus KF
v/Svein Otto Melheim
Tlf. 911 38 974
Svein.Otto.Melheim@eid.kommune.no
Hovudside Eid kommue - Næringsareal

Attraktive
næringstomter
for sal

• Sentrumsnært
• God tilgjenglegheit
• Fleksible løysingar
• Attraktivt område

Nært og sentralt
• 40 dekar ferdig regulert og opparbeidd næringsareal - tilgjengeleg for industri,
plasskrevjande service- og handelsverksemd og engroshandel
• Optimal plassering rett ved Rv15/E39 - midt i Eid og midt i Nordfjord

Området
er ferdig
opparbeidd og
klar for
byggjing

Aust

• Moderne og lett tilgjengeleg infrastruktur
• Næringstomter tilpassa storleik etter ønskje

Vest
SFE

5 DA

10 DA

15 DA

Utsikt mot vest.

E39

Eid Næringspark på
Myklebust/Stokkenes er siste
tilskot på stamma av næringsparkar i Eid kommune. I august
2015 er all infrastruktur som
veg, vatn, kloakk, straum og
fibernett på plass på det 40
dekar store området.

Eid Næringspark ligg optimalt
til ved Rv15/E39 berre 3-400
meter aust for Nordfjordeid
sentrum, og vil vere tilgjengeleg
for industri, plasskrevjande
service- og handelsverksemd og
engroshandel. Området er ferdig regulert. Det betyr at etablerarar slepp å vente på tidkrevjande reguleringsprosess og kan
starte bygging umiddelbart.
Eid kommune har over lang tid hatt ei medviten satsing på at
det alltid skal vere ferdigregulert og lett tilgjengeleg næringsareal i kommunen. Eid Industrihus KF, som er eit non profitt
selskap, forvaltar dei kommunale næringsareala og Eid
kommune sine næringsparkar.
Eid Industrihus KF er også kontaktpunkt for bedrifter som
ynskjer å etablere seg på områda, og selskapet kan vurdere
bygging av næringsbygg for utleige.
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Lett tilgjengelegheit og fleksible løysingar. Ferdig oppbygd infrastruktur.
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