
Butik med markport mitt i Västberga

VÄSTBERGAVÄGEN 25



| Butik, Kontor, Lager | 1925m2

Snart blir denna butik/ lager med kontor om 1 925
kvm i Västberga ledig. 

Fastigheten uppfördes 1946 och förgylls av
historiska originaldetaljer. 

Planlösningen på entréplan består av butik med
rumsindelade kontor och pentry. Här finns en
markport med måtten 4x3 meter för smidig in- och
utlastning. På entresolplanet finns
konferensrummen, ett personalpentry och en yta
för plocklager. 

Fönstren som är fastighetens ögon ges ett vackert
estetiskt intryck med den klassiska och eleganta
spröjsningen och ger ett härligt ljusinsläpp. 

I fastigheten huserar restaurang Spiskroken som
erbjuder varierande luncher med en härlig
salladsbuffé och en trevlig takterrass. Den
representativa entrén som leder upp till
restaurangen ger ett vackert intryck.

Område:

Fastigheten är belägen i Västberga industriområde,
ett av Stockholms centrala industriområde som
ligger öster om E4/E20 vid Stockholms södra infart
och södra Stockholms viktigaste godsterminal. 

I området finns Västberga Handel som inrymmer
Coop Forum Stormarknad, Rusta och Cykloteket
samt att det i industriområdet finns flertalet
lunchrestauranger. 
På en kort promenad når du Telefonplan och dess
serviceutbud samt närmsta tunnelbanestation.

Kommunikationer
Denna fastighet är belägen i Västberga
Industriområde som lätt nås till och från E4/E20. 
En kort promenad från fastigheten finner du
busshållplats med ett flertal bussar. Närmaste
tunnelbanestation är Telefonplan som ligger ca 1
km från fastigheten.

Parkering
Här finns det parkeringsplatser att hyra. Är du
intresserad, kontakta Q-park på telefonnummer
0771-96 90 00.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Västbergavägen 25 Fastighet: 1279

Area: 1925m2 Typ: Butik, Kontor, Lager

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/vastberga/elektra-3/vastbergavagen-25-1925-kvm/#interestForm






Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och

människor att växa. Vi finns på 20 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till

Sundsvall i norr. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra

lokaler och vi är en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Vi förvaltar

och utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker. Vad vi än gör är

människan alltid i centrum och fastigheten runtom. För så jobbar ett

dynamiskt fastighetsbolag, inte främst med fastigheter, utan med

människor. Och deras framtid.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att höra
av dig till mig!

Ansvarig uthyrare:

Mia Idre, +46 86 02 33 57
mia.idre@castellum.se


