
Egen byggnad i attraktivt läge

ANDERSTORPSVÄGEN 20-22



| Kontor | 4958m2

Nu finns möjligheten att hyra en helt egen byggnad
med utmärkt skyltläge i ett kommunikationsnära
område. 

De fräscha och ljusa ytorna i lokalerna skapar en
trevlig arbetsmiljö. Här har ni som hyresgäst
möjlighet att påverka utformningen av era
kontorsytor. Om ni önskar ett öppet och
aktivitetsbaserat kontor eller om ni vill ha enskilda
kontor med trevliga gemensamma ytor så är det
möjligt att skapa det här.

Med två entréer har ni möjlighet att få en separat
entré för besökare och en för personalen. I en av
entréerna kan man ha en central reception för hela
byggnaden om så önskas. 

Det finns hissar som betjänar alla våningsplan och
högst upp finns en takterrass, ett perfekt ställe att
njuta av sin lunch eller ta en kaffe med kollegorna.

Område:
Den här lokalen ligger mitt i Huvudsta i Solna. 

Här blandas bostäder med kontorsbyggnader samt
grönområden med historiska byggnader. 

Tvärs över gatan ligger Huvudsta Centrum, ett
nyligen renoverat tvåplanscentrum med
inomhustorg som erbjuder restauranger, café,
apotek, ca 20 butiker, gym, bankomat och post. På
några minuter kommer du ned till Mälaren och det
populära promenadstråket. Där finner du även
Huvudsta gård och Huvudsta gamla slotts trevligt
miljöer. Vid Pampas Marina kan du äta en trevlig
lunch.

Kommunikationer
Till denna fastighet åker du enkelt med tunnelbanans
blå linje till Huvudsta Station. Därifrån är det en
promenad om ca 5 minuter. Det går även bra att ta
buss från Solna Centrum som stannar precis utanför
fastigheten. 

Med bil är det cirka 5 minuter till Solna centrum. Till
Stockholms city cirka 10 minuter med bil och
Arlanda samt Bromma flygplats är det 30 respektive
10 minuter avstånd.

Parkering
Här finns det garageplatser att hyra. Är du
intresserad kontakta din biträdande förvaltare på
Castellum.

 Anmäl ditt intresse här
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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


