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Beskrivning

I industriområdet Norra Kallhäll erbjuder vi tre
lokaler för uthyrning. De kan hyras enskilt eller slås
ihop till större enhet. Två parkeringsplatser ingår
till varje lokal.

Läget är utmärkt med absolut närhet till E18.
området är välordnat med flertalet stora aktörer
såsom K-Rauta, Cramo, 24Storage, Bilprovningen,
Mcdonald´s.
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Sammanfattning 

Ekonomi Area Hyra

LOKAL 1 - Verkstadslokal med entresolplan  

LOKAL 2 - Verkstadslokal med entresolplan

LOKAL 3 - Verkstadslokal med förråd

• Kallhyra. El, vatten, uppvärmning och     
fastighetsskatt tillkommer. 

• Två parkeringsplatser ingår till varje 
lokal. 

125+65 m1

125+60 m2

110 m2

240 500/år*

143 000/år*

247 000/år*



44

Lokal 1

Lokalen ligger i den senaste tillbyggnaden, utförd 
2004. Arean är på ca 125+65 kvm, d v s totalt 190 
kvm. 
Det finns två entréer, en ordinär dörr samt en port 
som är 4 meter bred och 3 meter hög. Betonggolv och 
gipsbeklädda väggar. Välbyggt entrésolplan 3 meter 
ovan betonggolvet. En ståltrapp leder upp till ett kök 
utrustat med pentry. Det finns duschrum med 
duschkabin, separat wc, kontors- samt 
förrådsutrymmen. Utrymmet är tomställt. 

Entresolplan Entresolplan

Entresolplan

Entresolplan

1

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt



Bilder Lokal 1
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Lokal 2

Entresolplan Entresolplan

Entresolplan

Entresolplan

2
Pannrum

Denna del är byggd 1997. Entré via port 4,6 m hög 
och 4 meter bred. Arean på entréplan är på ca 125 
kvm med ett fräscht, renoverat betonggolv. 
Entresolplanet är ca 60 kvm. Och här finns wc, 
pentry, förråd och kontorsutrymmen. Totalarea är 
således ca 185 kvm. Denna del går utmärkt att hyra 
tillsammans med lokal 3.

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt



Bilder Lokal 2
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Lokal 3

Entresolplan Entresolplan

Entresolplan

Entresolplan
3

Pannrum

”Tvätthallen” har en spolränna ansluten till 
oljeavskiljare. Porten är 4x5 meter. Här finns ett 
entresolplan där oljepanna och oljetank inryms 
övriga ytor kan användas till förråd. Lokalen är 
110 kvm exkl entresolplanet. Byggår 1992. 

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt

Uthyrt



Bilder Exteriör
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