
Grünerløkka med rikt 
kulturliv
Grünerløkka var tidligere et arbeiderbolig-
strøk, men er idag kjent som en moderne og 
trendy bydel. Med sine små, særegne butikker,  
yrende cafeliv, restauranter og sjarmerende 
atmosfære, er Grünerløkka i dag et populært 
og svært attraktivt område å bo i.

Grünerløkka vokste fram med industrifabrik-
kene langs Akerselva. Bryggeriene Ringnes 
og Schous bryggeri har tidligere holdt til i 
bydelen. Fortsatt finnes det store industri-
bedrifter på Grünerløkka, som Tiedemanns 
tobakkfabrikk, Freia og Agra.

I de siste årene har Grünerløkka blitt preget 
av mange små gründerbedrifter som setter 
sitt preg på omgivelsene. 

Bydelen har vært et yndet tilholdssted 
for kunstnere, og musikk og kultur er lett 
tilgjengelig. Kulturscener som Blå, Fabrikken, 
Parkteateret og Grünerløkka Lufthavn/MIR, er 
i gangavstand fra Helgesens gate.

Sentralt
Helgesens gate 42 ligger svært sentralt til, 
med buss og trikk i umiddelbar nærhet. Med 
sentrum i gangavstand, er togforbindelser og 
t-bane lett tilgjengelig. Det er gode parker-
ingsmuligheter i området.
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bygget
Dette kvartalet, beliggende rett ved Sofienberg- 
parken, er gammel industrihistorie fra 1880, 
hvor AS Aug. Olsen etablerte bakerforretning 
og knekkebrødfabrikk. Denne teglstenskledte 
bakeribygningen med pipe fra 1890 og 1909, 
ble oppført i 3 etasjer i tillegg til høy kjeller.

konseptet creative studios
Det er rammesøkt atelier og studios med 
egne bad, kjøkken, samt bod i kjeller. I 
eiendommens kjeller- og førsteetasje er det 
prosjektert studios/atelier for eventuelle 
mindre utsalg. Det er prosjektert landganger i 
smijern mot brostensbelagt bakgård, og eien-
dommen har et typisk industripreg. Dagens 
leietakere driver i utstrakt grad kulturelle og 
kreative virksomheter.
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LOGO, FOLIERING AV VEGGER, DIVERSE SKILT, BROSJYRE


