
Fint och fräscht kontor med bra läge i
Kungsbacka

HALLABÄCKSVÄGEN 1



| Kontor | 400m2

Kontorslokal på plan 1. Fint och fräscht kontor med
öppen planlösning samt konferensrum. I dagsläget
är hela lokalen på drygt 800 kvm men den går att
dela av. Stor parkering utanför fastigheten.

Område:
I norra Kungsbacka, ca två mil söder om Göteborg,
ligger norra Varla industriområde. Ett naturnära
men ändå centralt industriområde med shopping
och kommunikationer i närheten. 
I Kungsbacka har flera nya och välordnade kontors-
och industriområden växt fram på senare år och nya
planeras. Näringslivet domineras av små och
medelstora företag. Tillväxten i kommun har varit
stark sedan 1970-talet.

Kommunikationer
Buss kör i närområdet och det finns bra
kollektivtrafik norrut mot Göteborg och Mölndal i
form av pendeltåg och expressbuss. Söderut mot
Varberg, Falkenberg och Halmstad går tåg varje
timma. 
Från Hedestation är det 5 min med buss,
busshållplatsen ligger på gångavstånd från
fastigheten.
Påfarten till E6 ligger två minuts färd bort och det är
enkelt att når kontinenten via färjorna i Göteborg
och Varberg. Inom 30 minuter är man på Landvetter
Flygplats eller Göteborgs centrala delar.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Hallabäcksvägen 1 Fastighet: 1632

Area: 400m2 Typ: Kontor

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/kungsbacka/varla/varla-322/hallabacksvagen-1-400-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:

Lisette Wik, +46 317 06 65 12
lisette.wik@castellum.se


