
STOCKHOLM

VARVET 1
FÅGELVIKS-
VÄGEN 18
NORSBORG



SNABBFAKTA
TYP AV LEDIG LOKAL Lager

OMRÅDE Norsborg

VÅNING 1

STORLEK 300-600 m2

TILLTRÄDE Enligt ök.



OM LOKALEN

I industribyggnad från 50-talet med god takhöjd och 

stort ljusinsläpp finns nu möjlighet att hyra lagerlo-

kaler. Lokalen ligger en trappa upp i fastigheten och 

kan anpassas efter behov. Gemensam lasthiss finns i 

anslutning till vakansen och inlastning sker via port i 

markplan samt lasthiss upp.

KOMMUNIKATION

Fastigheten är mycket lättillgänglig med bil med 

avfart direkt från E4:an och fastigheten erbjuder goda 

parkeringsmöjligheter. En promenad eller en kortare 

bussfärd (Buss 702) bort finner du tunnelbanan med 

en resa på ca 20 min till Centralstationen. Från Slagsta 

Strand går dessutom färja till Ekerö.

OMGIVNING

Fastigheten är vackert belägen vid Slagsta Strand.

SERVICE

Flera restauranger i närheten till fastigheten. Endast 10 

min bort med bil ligger Skärholmen centrum SKHLM 

som har ett brett utbud av butiker, restauranger och 

cafeér.

LAGER I 50-TALS 
BYGGNAD

Lager med tillhörande personalutrymmen i Slagsta.

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

Ksenia Glans

08-518 331 12

 
ksenia.glans@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.


