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Om lokalen
Nu finns möjligheten att hyra optimal lokal med flertalet användningsområden i centralt läge!

På Polhemsgatan 36 finns nu chansen att hyra denna lokal i centralt läge precis intill Kronobergsparken och 

Västermalmsgallerian. 

Lokalen om 67 kvm ligger en trappa ner med egen entré från gatan. Ljusa väggar och mörkt golv med fönster i två 

väderstreck. Ytan hyrs ut i befintligt skick men går att anpassa efter er verksamhets behov och önskemål. 

Optimal lokal för flertalet verksamheter. Här kan ni bedriva allt från kontor, ateljé, showroom, salong webblager m.m. 

I fastigheten finns även en till lokal om 39 kvm för den som är intresserad av ytterligare yta.

Lokalen ligger i ett centralt läge med Kronobergsparken, Västermalmsgallerian, ST:Eriksplan och Kungsbron som 

grannar. Goda kommunikationer via tunnelbana, buss, pendeltåg, cykel och bil. I området finns det ett stort serviceutbud 

i form av restauranger, caféer, gym, och mode. 

Kungsholmen erbjuder även fina promenadstråk längst Kungsholms strand, Norrmälarstrand och vidare bort till 

Södermälarstrand och Årstaviken. 

Lokalen står hyresledig idag, vilket möjliggör snabbt tillträdde till ytan.

Varmt välkommen att lämna intresseanmälan eller ringa ansvarig uthyrare för visning!



Snabbfakta

Lokaltyp Kontor/Butik

Storlek 67kvm

Kommun Stockholm

Kommun Kungsholmen

Gatuadress Polhemsgatan 36



Planritning



Polhemsgatan 36
Kommunikationer

Fastigheten ligger i ett optimalt läge med goda kommunikationsmöjligheter. Buss: Bara några meter från fastigheten 

finner närmsta busshållplats. Här går Buss 1 (Essingetorget - Frihamnen), buss 65 (ArkDes/moderna museet - Fredhäll) 

samt buss 50. Ca 400m från fastigheten hittar ni ytterligare bussar så som buss 4 (Radiohuset - Gullmarsplan), buss 3 

(Karolinska sjukhuset - södersjukhuset) och buss 77 (Liljeholmen - Karolinska sjukhuset). Tunnelbana: Fridhemsplans 

tunnelbanestation erbjuder både blåa och gröna linjen. Gröna linjen tar er mellan Hässelby - Hagsätra, Farsta Strand och 

Skarpnäck. Blåa linjen tar er mellan Kungsträdgården och Akalla eller Hjulsta. Från Odenplan eller T-Centralen finner ni 

även de närmsta pendeltågstationerna. Bil: För att ta sig till Kungsholmen finns flera alternativa inkörsvägar. Ni kan bl.a. 

komma från Södermalm visa västerbron, från Bromma/Alvik via Drottningholmsleden, samt via kungsbron och 

ST:Eriksbron. Fastigheten ligger centralt placerat vilket gör det lätt att ta sig till fots eller via cykel.

Parkering

Parkeringsplatser finner ni på gatan.

Service

Med sitt läge precis intill Västermalmsgallerian i hjärtat av Kungsholmen finner du all tänkbar service i närområdet. Bara 

i gallerian finner du ett stort utbud av butiker, restauranger, fik, frisör, apotek, livsmedelshandel mm. Längst med både 

Fleminggatan och ST:erkisgatan finner ni ytterligare caféer, restauranger och butiker. Flertalet träningsanläggningar så 

som sats, 24/7 samt Friskis och svettis ligger precis i närområdet.

Omgivning

Kvarteret Jordgubben ligger på en central adress precis invid Kronobergsparken med bara några minuters gångavstånd 

till Västermalmsgallerian och Fridhemsplan. Västermalmsgallerian är en modern galleria med ett stort utbud av butiker 

och restauranger. På andra sidan S:t Eriksbron ligger Vasastan med sitt charmiga butiks- och caféliv. Promenadstråken 

vid Kungsholms strand och Norrmälarstrand ligger bara ett stenkast från fastigheten samt Rålambshovsparken ligger 

bara några kvarter bort. På andra sidan Kungsbron ligger T-centralen som är en centralknytpunkt. Där finner ni bl.a. 

Arlanda express, flygbussarna, pendeltågen, tunnelbanans alla linjer, och tåg som tar er vidare i Sverige samt flertalet 

bussar.



Fastigheten

Lokaltyp Kontor/Butik

Storlek 67kvm

För mer info

Hannah Eriksson

Uthyrare

073-4271166
hannah.eriksson@nordicpm.se

tel:0734271166
mailto:hannah.eriksson@nordicpm.se

