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Flexibel lokal
—

Tre sammanhängande bostadsrättslokaler om totalt 
ca 680 kvm i Veddesta industriområde. 
Bra ytor för verkstad/lager/industri & kontor.

Planlösning.  Lokalerna (nedan lokalen) 
är belägna i Veddesta (södra) industriom-
råde. Lokalen består av tre sammanhäng-
ande och sammanbyggda lokaler (nr 8,9 
och 10). Lokalen är sammanbyggd såtillvida 
att mellanväggarna är borttagna och loka-
len har inretts med gemensamt bjälklag, 
golv och installationer vilket gemensamt 
bildar en sammanhängande enhet. 
 
Lokalen utgör tre av fastighetens totalt 
tjugo lokaler och är belägna med gavel-
läge längst in i ena längan av fastighetens 
byggnad. Parkering för sju fordon samt 

vissa övriga ytor för uppställning och/eller 
parkering. Fastighetens tomt är inhägnad, 
plan och asfalterad. Infart via automatgrind 
mot gatan. Grinden är öppen vardagar kl. 
06:00-18:00. På gaveln finns separat till-
byggnad med egen ventilationsanläggning. 
 
Entré via tre portar (höjd ca 4,5 m, bredd 
ca 4 m.) alternativt dörrar. 
 
Lokalens yta uppgår till ca 680 kvm. 
 
  
Nedre plan (ca 240 kvm) utgörs av verk-
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stads/lager/industriytor med betonggolv 
och golvbrunnar. WC finns på entréplanet. 
Takhöjd ca 4,8 m. 
 
Entresolplan (ca 160 kvm) avsett som lager. 
Takhöjd ca 2 m. 
 
Övre plan (ca 280 kvm) inrett för kontor 
(6/7 rum), konferens (ca 10 pers), perso-
nalkök (ca 10 pers), omklädning med dusch 
och tvätt samt 2*WC. Ej hiss. Nuvarande 
verksamhet sysselsätter 12 personer på 
plats. Takhöjd ca 2,4 m. Invändiga mått ca 
20*11 m. 
 
Lokalens ytor är flexibla, ändamålsenliga 
och håller god standard och är i gott skick. 
 
Uppvärmning via vattenburen golvvärme 
och luftvärme/mekanisk ventilation med 
återvinning. Larm finns. 
 

Kommunikationer.  Snabb och smidig 
access till/från E18/Enköpingsvägen. 
 
Pendeltågsstation Barkarby inom gångav-
stånd. 

BRF SALDO VEDDESTA
Avgiften till föreningen uppgår till 
17 456 kr/månad, totalt 214 416 kronor/år. 
I avgiften ingår kostnader för vatten och 
fastighetsskatt. Lokalinnehavaren svarar 
för kostnader för egen förbrukningsel, 
försäkring samt värme vilken debiteras 
schablonmässigt och uppgår till 
ca 10 000 kr/månad. Moms tillkommer.
Bostadsrättshavare måste vara registrerad 
för mervärdesskatt och bedriva moms-
pliktig verksamhet i lokalerna.

—
Möjligt att 
separera 
lokalerna

—

OMKLÄDNING OCH TVÄTT ÖVRE PLAN

FLYGBILD ÖVER FASTIGHETEN, LOKALEN BELÄGEN LÄNGST BORT PÅ VÄNSTRA SIDAN

Populärt 
område

i Västerort
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LOKALENS PLACERING I FASTIGHETEN



NEDRE PLAN MED ENTRESOL

—
Tre samman-

hängande 
lokaler

—

lokal & fastighetsfakta. 
Byggnadsår 2016
Byggnadstyp Industribyggnad i två 
  till tre plan
Fasad  Plåt
Vatten/avlopp Kommunalt 
Fönster  3-glas
Takhöjd  2,0-2,8 m
Portar  3 st (bredd 4,0 m 
  höjd 4,5 m)
 
Golvbrunnar Finns 
Uppvärmning Golvvärme & luftburen
Ventilation/kyla Mekanisk med 
  återvinning
Larm  Finns
Parkering 7 platser 
 
Registrerad för 
mervärdesskatt 100% 

Ekonomi. 
Pris  7 500 000 kr

Pantsättningsavg 1 %
Överlåtelseavg 2,5 %

Andelstal 14,92 %

Månadsavgift 17 456 kr
Årsavgift  209 472 kr

Ingår  Vatten och 
  fastighetsskatt 
Tillkommer Egen förbrukningsel,  
  försäkring samt värme  
  vilken debiteras schblon- 
  mässigt och uppgår  
  till ca 10 000 kr/månad. 

Moms tillkommer på ovan belopp

Tillträde  Preliminärt 1/3 2022



Nöj dig inte  
med mindre

—

stockholm   ·   göteborg   ·  skåne  
bjurforsnaringsliv.se

Välkommen  
att kontakta mig

—
På Bjurfors Näringsliv har vi alla fastighetsmäklar-
bakgrund och håller oss kontinuerligt uppdaterade 
med vad som händer på den kommersiella fastig-
hetsmarknaden. Därutöver har vi genom vårt nära 
samarbete med Bjurfors privatbostadsmäklare daglig  
kontakt med utvecklingen på de lokala bostads-
marknaderna, ett unikt samarbete och informations-
underlag i den kommersiella fastighetsbranschen. 

Vi åtar oss att för våra kunders räkning marknads-
föra och förmedla alla typer av kommersiella  
fastigheter; hyresfastigheter, kontorsfastigheter,  
industrifastigheter och tomter. Inget uppdrag är  
för litet, för stort eller för komplicerat för oss att  
analysera.

Tack vare lång erfarenhet, goda relationer och  
gedigna kunskaper ser jag till att skapa förut- 
sättningar för att just din affär ska bli lyckad.  
Kontakta mig för en lönsam diskussion.

Patrik Ageman
Reg. Fastighetsmäklare - 
Transaktionsrådgivare
Bjurfors Näringsliv Stockholm

070-782 00 87
patrik.ageman@bjurfors.se


