
Lagerlokal nära E4 med last- och markport

KUMLA GÅRDSVÄG 24 A



| Industri, Kontor, Lager | 846m2

Välkommen till denna praktiska lagerlokal om 846
kvm nära E4. 

Lokalens planlösning består av en stor, öppen
lageryta, en kontorsdel och ett entresol.

Det finns en markport för inlastning i lokalen och
en lastport vid lastkajen, vilket ger goda
förutsättningar för smidig in- och utlastning. 

Takhöjden i lokalen om 6 m skapar goda
förutsättningar för lagringsmöjligheter på höjden. 

I direkt anslutning till lokalen finns det gott om
uppställningsyta.

Område:
Eriksbergs industriområde ligger lättåtkomligt både
från E4/E20 och Hågelbyleden. 

I närheten ligger Mc Donalds, Ica Maxi och
Bauhaus. 
Större serviceutbud finns med kort bilfärd i Hallunda
och Alby Centrum. Lite längre bort finns även
Kungens Kurva och Skärholmen Centrum med all
service som kan tänkas behövas.

Kommunikationer
Fastigheten ligger i Eriksbergs industriområde som
är strategiskt beläget mellan E4 och riksväg 258,
Hågelbyleden. Parkering finns intill. 

Buss från området går till bland annat till Hallunda,
Alby och Tumba. Från Alby, som är närmaste
tunnelbanestation med en promenad på drygt 2 km,
tar det ca 35 minuter till T-Centralen.

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

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Kumla Gårdsväg 24 A Fastighet: 1615

Area: 846m2 Typ: Industri, Kontor, Lager

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/eriksbergs-industriomrade/kumla-hage-3/kumla-gardsvag-24-a-846-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:

Filip Carlberg, +46 86 02 33 67
filip.carlberg@castellum.se


