
Källarlager med bilramp och stor port

HEDVIG MÖLLERS GATA 6-8



| Lager | 3147m2

Jöns Petter Borg är ett funktionellt och vackert hus
beläget på bästa skyltläge vid Lunds nya avfart från
motorvägen. Här kan vi erbjuda dig en lagerlokal om
en yta på ca 3 147 kvm, med möjlighet att anpassa
utefter behov.

Område:
Detta område har ett utmärkt läge intill E22:a.
Härifrån är det nära både till centrala Lund och
Malmö. Just nu växer området genom byggnationen
av World Trade Center Lund vilket ytterligare
kommer bidra till platsens attraktiva kontorsläge.

Kommunikationer
Närheten till avfarten från E22:an ger snabb och
effektiv kommunikation för de bilburna besökarna.
Från fastigheten är det endast 3 km till Lund C och 16
km till Malmö C. Inom gångavstånd från fastigheten
finns busshållsplatsen Råby trafikplats där flera
regionbussar samt flygbussen till Sturup gör

uppehåll.

Parkering
I direkt anslutning till fastigheten finns goda
parkeringsmöjligheter för såväl hyresgäster som
besökare.

Om fastigheten
Precis vid Lunds södra avfart från E22:an hittar man
denna fastighet, miljöklassad enligt EU
GreenBuilding. Läget ger ett oslagbart skyltläge och
en tillgänglighet utan dess like. Denna funktionella
fastighet består av två huskroppar; en kontorsdel i
fem våningar samt en produktions- och lagerdel med
generös takhöjd.
Det är nära till såväl stadens shopping och mysiga
restauranger som till Ideon Science Park, Lunds
innovativa mötesplats , där fler än 300 företag
verkar.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Hedvig Möllers gata 6-8 Fastighet: 1541

Area: 3147m2 Typ: Lager

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/lund/rabyholm/jons-petter-borg-9/hedvig-mollers-gata-6-8-3147-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:

Emilia Hasselgren, +46 46 38 58 79
emilia.hasselgren@castellum.se


