
Yteffektivt kontor med flexibel planlösning i
Lunds mest attraktiva kontorsområde

SCHEELEVÄGEN 30-32



| Kontor | 630m2

Denna trevliga kontorslokal är rymlig och
väldisponerad. Lokalen består i dagsläget av ett
flertal kontorsrum i olika storlekar, som alla ligger
längs med fönstren. Interiört har lokalen ej ställts
iordning efter föregående hyresgäst, vilket ger
mycket goda förutsättningar för att anpassa
planlösningen för att skapa kontorslokaler som
passar tillträdande hyresgästs specifika verksamhet
och behov.

Område:
Fastigheten ligger vid infarten till Ideon Science
park, Scandinaviens och en av Europas mest
framgångsrika mötesplatser för visionärer,
entreprenörer och riskkapital. Detta är Lunds mest
attraktiva kontorsområde med ett idealiskt läge för
innovativa och expansiva företag. Läget, rakt över
gatan från Ideon Gateway, Lunds högsta byggnad
och nya landmärke, gör fastigheten mycket enkel att
hitta till.

Kommunikationer
E22:an samt Lunds norra ringled passerar precis
utanför fastigheten, vilket gör platsen mycket
lättillgänglig. Stads-och regionbussar samt
flygbussen trafikerar närområdet. Centrala Lund
ligger endast två kilometer bort och nås därför också

enkelt med cykel för den som föredrar det.

Parkering
I direkt anslutning till fastigheten finns goda
parkeringsmöjligheter för såväl hyresgäster som
besökare.

Om fastigheten
Fastigheten består av tre fyravåningshus med
genomgående hög standard och flexibilitet.
Disponeringen är effektiv och funktionell, här är det
lätt att skapa utrymmen för keativitet och goda idéer.
Hos oss finns det plats för så väl det lilla bolaget
med ett fåtal anställda, som för det stora företaget
med 200 medarbetare. 

Som om läget idag inte var bra nog, endast ett
stenkast från Medicon Village, Ideon och Tekniska
högskolan, så kommer det bara bli ännu bättre. Den
kommande spårvägen och nya avfarten från
motorvägen kommer knyta ihop Ideonområdet med
innerstan och storsatsningarna Brunnshög, ESS och
MAX IV. På Scheelevägen 30-34 får ni ett svårlaget
skyltläge, mitt i kunskapsstråket som varje dag
besöks av cirka 55 000 personer aktiva inom
vetenskap, forskning, sjukvård, entreprenörskap,
innovationer och skapande.

 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:

Emilia Hasselgren, +46 46 38 58 79
emilia.hasselgren@castellum.se


