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Välkommen till 
Lindhagensgatan 
Moderna och exklusiva lokaler med ett oslagbart skyltläge
I denna fantastiska byggnad erbjuder vi stora, sammanhängande plan från 1  500 kvm och till en total yta 
om 24 000 kvm med plats för 2 000 medarbetare samtidigt.

På entréplan finner du ett välkomnande konferensplan om 
3 000 kvm som präglas av ljus och rymd och på översta plan en stor 
takterrass med utsikt över Kungsholmen. I fastigheten finns ett stort 

parkeringshus, omklädningsrum, cykelrum och stora lastbryggor. 
Byggnaden är LEED Platinum-certifierad och material och produkter 
har präglats av miljömedvetenhet, flexibilitet, struktur och omtanke.

10
Våningar LEED Platinum

1 500–24 000 kvm
Flexibla kontorslösningar för dina behov

Uthyres

 + Totalt 24 000 kvm

 + Kontor från 2 800 kvm

 + Tillträde efter övernskommelse

 + Byggår 2014 

 + Nordeas tidigare huvudkontor

 + Nominerat till Sveriges 
snyggaste kontor

 + Ett modernt och flexibelt kontor

 + Omklädningsrum

 + Cykelrum

 + Garage i huset och bra 
besöksparkering i området

 + Takterrass

 + Representativ entréhall med 
reception och café

 + Konferensplan om 3 000 kvm

 + Mötes- och samarbetsytor, 
lounger, bibliotek, fokusrum och 
kontor

 + Ljusa, luftiga lokaler

https://objektvision.se/Beskriv/218023204
https://goo.gl/maps/LGDMWhweHAgAnc7p8


Närservice

Fastigheten är strategiskt placerad i ett område med 
både kontorsfastigheter och boende med närhet till 
all tänkbar service. I området runt Lindhagensgatan 
arbetar 15 000 människor på cirka 250 företag och 
anses vara ett av Stockholm största och mest expansiva 
företagsområden. Bara några minuters promenad bort 

ligger Galleria Lindhagen där Systembolaget, Ica Maxi, 
Nordic Wellness och mycket mer finns. I området finns det 
även ett gediget restaurangutbud. I närheten finns det en 
trevlig strandpromenad och flertalet träningsanläggningar 
och utegym.

Kommunikationer

I området finns det goda kommunikationsmöjligheter, 
vare sig du kommer med bil, kommunalt eller på cykel. 
Essingeleden går rakt igenom området och gott om 
parkeringsplatser finns i fastigheten. Både gröna och 
blå tunnelbanelinjerna passerar och fastigheten ligger 

mittemellan tunnelbanestationerna Kristineberg och 
Stadshagen. Området har även gott om cykelvägar 
vilket gör det enkelt att cykla till och från jobbet och 
cykelparkering finns i fastigheten.

Oslagbart skyltläge på Västra Kungsholmen

UthyresLindhagensgatan 112
↗ Objektbeskrivning  ↗ Google Maps

Lindhagensgatan 112

L I N D
H AG

E N S
GAT

A N

P
P

P
E4 E20 ESSINGELEDEN

Fridhemsplan Fridhemsplan 🡩🡩

FridhemsplanFridhemsplan

StadshagenStadshagen

StadshagenStadshagen

🡫 🡫 KristinebergKristineberg

Thorildsplan Thorildsplan 🡪🡪

https://objektvision.se/Beskriv/218023204
https://goo.gl/maps/LGDMWhweHAgAnc7p8


© CBRE, Inc. All rights reserved. This information has been obtained from sources believed reliable, but has not been verified for accuracy or completeness. You should conduct a careful, independent 
investigation of the property and verify all information. Any reliance on this information is solely at your own risk. CBRE and the CBRE logo are service marks of CBRE, Inc. All other marks displayed 
on this document are the property of their respective owners, and the use of such logos does not imply any affiliation with or endorsement of CBRE. Photos herein are the property of their respective 
owners. Use of these images without the express written consent of the owner is prohibited. Photo: Per-Erik Adamsson, Åke E:son Lindman.

https://objektvision.se/Beskriv/218023204

Kontakta oss

Kim Grüneberger
072-161 14 42
kim.gruneberger@cbre.com

Hans Malmros
073-349 87 16
hans.malmros@cbre.com
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