
Lokal för showroom/ lager med en generös
takhöjd

KUSKVÄGEN 2



| Butik, Lager | 668m2

I Sollentuna hittar ni denna fina och ljusa lokal för
butik/ lager/ showroom om 668 kvm.

Hissen som servar fastigheten tar er upp till
våningsplanet. 

Planlösningen består av stora öppna ytor som kan
användas till butik, showroom och lager, ett
mötesrum, pentry och omklädningsrum. De öppna
ytorna gör det lätt att kunna anpassa efter era
behov.

Lokalen har en generös takhöjd som ger en härlig
och luftig känsla och skapar tillsammans med de
ljusa, fina ytskikten en trevlig arbetsmiljö.

Område:
Häggvik är norra Stockholms expansiva
handelscentrum med ständigt liv och rörelse.
I det expansiva handelsområdet finns ett stort utbud
av restauranger och butiker med mode, mat, hem

och fritid såsom ICA Maxi, Willy’s, Beijer Bygg,
McDonalds, Mekonomen och Elgiganten. Här rör
det sig människor mellan tidig morgon och sen
kväll.

Kommunikationer
Kuskvägen ligger intill E4 och E18. Härifrån tar du
dig med bil till Stockholm City, Arlanda och
Bromma flygplatser på ca 15 minuter. Utanför
huset på Kuskvägen 2 finns det gott om
parkeringsplatser för kunderna.

Med kollektivtrafik tar du dig fram med buss 522
mot Sollentuna station eller 526 som går till Sergels
torg.
Önskar ni åka pendeltåg är det Sollentuna Centrum
och Häggvik Centrum station som ligger närmast.

Parkering
För mer information, kontakta din biträdande
förvaltare.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Kuskvägen 2 Fastighet: 1274

Area: 668m2 Typ: Butik, Lager

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/haggvik/tidskriften-2/kuskvagen-2-668-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


