
Lager med många fördelar

BÄCKVÄGEN 18



| Lager | 902m2

Med lagerlokal nära Stockholm city, E4 och
Arlanda flygplats får ni som hyresgäst ett perfekt
distributionsläge. 

Lagret har en varierande takhöjd från 4,5m upp till
9,8m, bärighet på 1 ton/ kvm och en flexibel yta
som kan anpassas efter egna behov. Pentry och
toalett kan byggas till om man så önskar.

Här kan ni också hyra kontor i samma fastighet.

Det finns en låst bakgård vilket ökar säkerheten
och underlättar inkörningsflöden och inlastning.
Delar av gården är möjlig att förhyra.

Område:
Sollentuna präglas av en mycket god
småföretagaranda och har de senaste åren legat högt
i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking.
Ambitionen är att fortsätta vara i den absoluta
toppen. 

I dag finns ca 4 000 företag i Sollentuna som
samarbetar inte bara med varandra utan även med

kommunen. Här råder kort och gott ett
företagsvänligt klimat. 

Närområdet erbjuder lunchrestauranger samt
bensinstation med den nödvändigaste servicen. I
Häggviks handelsområde och Sollentuna Centrum
finns ett stort utbud av butiker.

Kommunikationer
Fastigheten ligger intill Häggviksleden, också kallad
norrortsleden, endast en kort bit efter E4:ans
avfart. Ett smidigt läge för dig som färdas med bil.
In till City tar det inte mer än cirka 25 minuter och
till Arlanda flygplats cirka 15 minuter. 

Färdas du kommunalt åker du enklast med pendeltåg
från Stockholms Central mot Märsta.
Pendeltågsstationen Häggvik är den stationen som
ligger närmast, ca 15 minuters promenad. Men
enklast är att kliva av vid Sollentuna och byta till
någon av bussarna som tar dig närmare fastigheten.

Parkering
Här finns det parkeringsplatser att hyra. Är du
intresserad, kontakta din biträdande förvaltare.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Bäckvägen 18 Fastighet: 1278

Area: 902m2 Typ: Lager

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/edsberg/elementet-4/backvagen-18-902-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:

Jennifer Adolfsson, +46 86 02 33 33
jennifer.adolfsson@castellum.se


