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TYP AV LEDIG LOKAL Kontor

OMRÅDE Täby

BYGGÅR 1991

VÅNING BV

STORLEK 160-535 m2

TILLTRÄDE Enligt ök.



OM LOKALEN

Markparkeringar finns på fastighetens gård. Optimalt 

skyltläge mot E18. Två lastintag/dubbeldörrar, mått: 

2,0x2,4 m. Takhöjd butiksdel: 3,1 m.

Takhöjd lagerdel: 3,7 m.

 
KOMMUNIKATION

Det är mycket enkelt att nå fastigheten med bil via E18 

men också med allmänna kommunikationer. Flera 

bussar, bland annat 629 och 604, stannar i området 

och tar dig till station Danderyds sjukhus där du kan 

resa vidare med tunnelbanans röda linje.
 

 
OMRÅDE

Fastigheten ligger bredvid E18 med närhet till vatten 

och trevliga promenadstråk. Takhöjd butiksdel: 3,1 m. 

Takhöjd lagerdel: 3,7 m.

SERVICE

 I fastigheten ligger en trevlig restaurang som serverar 

lunch samt en kiosk. Runt om i området, på prome-

nadavstånd, finns flera restauranger och serveringar. 

För ett större serviceutbud är det ca 6 min med bil till 

Täby centrum som erbjuder ca 260 butiker, restaurang-

er och caféer.

LAGER-/VERK-
SAMHETSLOKAL

Möjlighet att anpassa er egen lager-/verkstadslokal på 
Propellervägen 8

Vill du veta mer eller boka  
en visning. Kontakta mig:

Daniel Grönwall

08-518 331 98

 
daniel.gronwall@stendorren.se



Stendörren Fastigheter AB
Linnégatan 87B

115 23 Stockholm
Tel 08-518 331 00

stendorren.se

LOKALER SOM GÖR SKILLNAD
Stockholm växer snabbare än någonsin och vi vill hjälpa 
till att utveckla huvudstaden i takt med att det sker. 
Vi gör det genom att köpa upp fastigheter och mark 
i tillväxtområden på bekvämt pendlingsavstånd till 
Stockholm City. Sedan utvecklar vi dem tillsammans 
med våra hyresgäster så att de passar just deras behov. 
Det här skapar inte bara liv och rörelse på platser som 
tidigare har varit öde, de konkurrenskraftiga hyrorna 
hjälper företag att etablera sig och växa och erbjuda  
nya arbetstillfällen.

På så sätt gör våra fastigheter skillnad, inte bara för 
våra hyresgästers affärer, utan även för områdena de 
ligger i, för människorna som bor och jobbar där  
– och för våra aktieägare.


