
UDDVÄGEN 7, 700-1100 KVM

UNIKA KONTORSLOKALER 
I HJÄRTAT AV SICKLA



Ljusa, öppna ytor i nybyggda Sickla Front.

NYBYGGT I SICKLA FRONT
Sickla Front ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby Sjöstad vilket skapar ett 
spännande möte mellan levande stadsmiljö och grönskande natur. Fastigheten är miljöcertifierad 
enligt BREEAM. Generös takhöjd om 2,90 meter och stort ljusinsläpp.

SICKLA FRONT

Sicklas industriella arv och framtidens krav på 
kontor har präglat husets utformning. Mötet 
mellan robust bruksarkitektur och moderna kon-
torsmiljöer ger Sickla Fronten modern industriell 
karaktär med vackra fasadmaterial som koppar, 
granit, betong och tegel.

• Miljöcertifierad Excellent från BREAM
• Vi bygger för restaurang med uteservering i 
markplan
• Anslutande p-hus med 400 platser
• 100 el-laddningsplatser
• 500 cykelparkeringar

OMGIVNING

Möjjligheten att jobba i en historisk miljö nära 
shopping, bra matställen och annan service. 
Sickla, en egen liten stad med kombination av 
kontor, handel och snart bostäder som skapar en 
härlig miljö för människor att vistas.

KOMMUNIKATION

• Snabbussar till/från Slussen och Nacka
• Tvärbana Solna/Alvik/Gullmarsplan
• Pendelbåt från Södermalm
• Saltsjöbanan
• Bra cykelvägar till centrala Stockholm
• Tunnelbana 2030

OM LOKALEN

Kontoren är idag en rå yta som anpassas efter 
hyresgästen. Generös takhöjd och stora fönster 
samt väl tilltagen designmanual gör att ni kan 
anpassa lokalen och skapa ett eget uttryck. Bil-
derna som visas i annonsen är referensbilder och 
visar exempel på anpassning enligt designmanu-
alen. Anslutande p-hus med 400 platser, varav 
100 el-laddningsplatser. Atrium Ljungberg har 
egen förvaltning och lokalkontor i Sickla vilket 
ger personlig, nära och snabb service.

Ansvarig uthyrare:
Magnus Landvik
magnus.landvik@al.se, 072-216 54 19

Fastighetsvärden kommer direkt när det är 
något som behöver åtgärdas. Jag behöver 
bara lyfta luren. 

KRISTINA JANSON
kontorsansvarig för Knightecs kontor i Uppsala och Västerås
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SICKLA FRONT
Uddvägen 7

PLAN 4 TR
ca 1100 kvm
ARBETSPLATSER:
71 FAST ARBETSPLATS
(1600x800 mm ARBETSBORD)
24 TOUCHDOWN

11,6 KVM/PERSON
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UDDVÄGEN 7
CA 1100 KVM - 4 TR
71 FASTA ARBETSPLATSER
24 TOUCHDOWN
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UDDVÄGEN 7
CA 700 KVM - 4 TR
43 FASTA ARBETSPLATSER



Smedjegatan 2 C, 131 54 Nacka
www.al.se

Att flytta är något som företag gör ganska sällan och det är inte ovanligt att det känns som 
ett stort projekt. Det är många val som ska göras och beslut som ska fattas när det gäller allt 
från planritningar till materialval och inredning.

Med erfarenhet från tusentals flyttar vet vi vad du behöver tänka på och när det är dags 
att fatta särskilda beslut. Den kunskapen får du tillgång till genom vårt koncept Xtra². Det 
innebär att vi leder dig genom hela processen, från kontraktsskrivning till inflyttningsfest. Med 
kontorserfarenhet och förkunskaper om huset
fungerar vi som ett löpande rådgivningsstöd och finns tillgängliga när ni behöver. Du får 
tillgång till ett team av professionella samarbetspartners för alla de delar som behövs för att 
lyckas med en ny kontorsetablering som till exempel:

- Planlösning
- Materialval
- Inredning
- Flyttplanering
- Lås, larm och installationer, skyltar med mera

Xtra² ingår kostnadsfritt när du väljer den här lokalen. 

XTRA² - DEN ENKLA PROCESSEN

Med Atrium Ljungberg får du en närvarande hyresvärd som lägger stor vikt vid dialog och 
samverkan. Vi vill förstå dina behov för att tillsammans kunna skapa så bra förutsättningar 
för din verksamhet som möjligt. Därför har vi satsat på att finnas nära till hands genom 
våra lokalkontor. Då och då händer det något oförutsett. Då kan du alltid kontakta vårt 
professionella servicecenter, de löser det mesta. Men ibland krävs det också att någon kan 
hjälpa till på plats och då finns vi på gångavstånd. 

Vi utvecklar löpande våra fastigheter och områden, alltid med ett långsiktigt och
hållbart perspektiv. Ett bevis på att vi lyckas är att våra hyresgäster stannar hos oss länge. 
När det sedan blir dags att flytta hjälper vi gärna till. Med närmare 700 000 kvm kontorsyta 
finns det mycket att välja mellan om din verksamhet skulle förändras. Och slutligen, något 
viktigt. Vi lovar det vi kan hålla och vi håller det vi lovat. Det är sedan gammalt. 

ATRIUM LJUNGBERG SOM HYRESVÄRD

Kan en flytt göras enkel? Ja, det är vi helt säkra på. 


