
Butik/ showroom med markport i attraktivt
verksamhetsområde

NETTOVÄGEN 5



| Butik, Lager | 503m2

Välkommen till denna butikslokal/ showroom mitt i
Veddesta. 

Planlösningen i lokalen består av en öppen yta och
två ytor i bakkant som med fördel kan användas
som lager. På entresolplan finns personalytorna
med två kontorsrum och pentry. 

Lokalen har många fönster och en takhöjd på 4,5
m vilket skapar en ljus och luftig arbetsmiljö. 

Markporten har en höjd om 3 m vilket ger smidiga
in- och utleveranser. Lokalen har en bärighet på
400 kg/ kvm.

Område:
Denna yta är för dig som vill vara mitt i ett
industriområde samt i ett strategiskt läge av norra
Stockholm. Industriområdet har ett utbud av
lunchrestauranger, bensinstationer och mindre
affärsverksamheter.

Du har även Barkarby med dess handelsplats samt
Jakobsbergs centrum inom några kilometers
avstånd.

Kommunikationer
Veddesta industriområdet ligger alldeles intill E18
vilket gör det mycket lättåtkomligt med bil. Och
restiden till Stockholms Central är knappa 20
minuter. Gällande parkeringsmöjligheterna har vi
tänkt till både för dig och din kund och platser finns
i direkt anslutning till fastigheten.

Vill du ta dig kommunalt till området är det enkelt
att åka buss från bussanknytningarna vid de närmsta
pendeltågsstationerna i Barkaby och Jakobsberg.
Även bussförbindelse till Vällingby finns nära, där
även anknytning till gröna linjens tunnelbana finns.

Parkering
För mer information, kontakta din biträdande
förvaltare.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Nettovägen 5 Fastighet: 1563

Area: 503m2 Typ: Butik, Lager

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/veddesta/veddesta-221/nettovagen-5-503-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


