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Allt ljus på er
Nu har vi öppnat upp det gamla Fortet och släppt 
in solen. Välkomna till K43 LightSpace. 
I en helt ny typ av kontorsfastighet mitt på kunskapsstråket kan vi erbjuda ert 
företag en ljusare framtid. I lokaler från 260 kvm har ni möjlighet att utvecklas 
och vara en del av Eskilstunas aktiva stadsliv. Hit kommer företagare och inno 
vatörer för att arbeta och umgås med ansiktet vänt mot solen.



Huset
Genom huvudentrén kliver vi in i en rymlig lobby med reception, café och  
restau rang med uteservering i söderläge. Att huset sedan det byggdes på 
slutet av 70talet kallats Fortet – efter sin första och från början enda hyresgäst 
Fortifikationsverket–äridagsvårtattförstå.Numeraärdetljusochstoraytor
som präglar de tidigare myndighetslokalerna. 23 000 nyrenoverade kvadrat meter 
står redo att ge inspiration till nya idéer och energi till processer. En in glasad 
ljusgård ger er möjlighet att vistas ”utomhus” året om och ger extra ljus åt nya 
projekt, lunchmöten i januari eller fredagsölen. En annan innergård är öppen 
och erbjuder frisk luft och tillgång till solens första strålar frampå vårkanten. 

Service
Besökare välkomnas av vår caféreception innanför huvudentrén. Här är det 
möjligtattköpariktigtbrakaffe,fikabrödellerenlättarelunchochsittaner 
iväntanpåsittsällskap.Härfinnssjälvklartwifi,laddningsstationerochtoaletter. 
I receptionen bokar ni konferensrum, ser vilka utställningar som är på gång, 
kollar om idrottshallen på taket är ledig och får information om vad som händer 
i huset. Lobbyn ligger i anslutning till en modern och stor lunchrestaurang med 
uteservering i söderläge, perfekt för lunchpausen eller om jobbmötet skulle  
övergåienafterwork.K43LightSpaceärocksåkontorshotellförungaspännande
företag som planerar sin verksamhet på månadsbasis.



Kontorslokaler
Kontorslokalerna är från 260 kvm och kan anpassas efter just er verksamhet. 
Harnibehovavstoralokalerkanvierbjudaeffektivalösningarändaupptill
cirka 3 000 kvm. Ni kan då välja var huvudentrén till er lokal ska ligga, eftersom 
fastighetenharfleralättillgängligaentréer.Fastighetengenomgårenomfattande 
ombyggnad vilket innebär att ventilation, kyla och värme får den kapacitet 
högeffektivalokalerkräver.Kontorslokalernaharljusinsläppfrånminsttvåhåll.
Den inglasade innergården och den öppna planlösningen i markplan gör att 
man möts av en ljus och luftig atmosfär så fort man klivit innanför entrédörren. 
Planlösning och ytskikt skissas fram tillsammans med hyresgästen, så att  

lokalerna optimeras för ert företag och känns representativa. Fastigheten har en 
konstruktion som gör det enkelt att bygga kontorsrum och mindre konferensrum 
därniönskar.Detfinnsenmodernkonferensanläggningientréplanetdärman
enkelt kan hyra rum per till fälle, vilket gör att antal kvadratmeter kan minskas i den 
egna lokalen då man inte behöver anlägga några större konferensrum där. Om 
detfinnsbehovavatthyratillettförrådfinnsdetettantaltillgängligaikällarplan.
K43 LightSpace ligger i en av Eskilstunas snabbast växande stadsdelar – Väst. 
Ettavstadensstörstagångstråkochenavdemertrafikeradevägarnapasserar
intill fastigheten, vilket innebär ett mycket bra skyltläge.
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Läge och kommunikationer
K43 ligger mitt på Kunskapsstråket som går mellan Nyfors och Munktellstaden. 
Stråket kopplar ihop arbetsplatser, innovativa verksamheter och utbildnings
institutioner, med målet att öppna upp för nya samarbeten och att skapa ett 
aktivtstadsliv.Centrumväxervästerutochdetfinnsplanerpåattiframtiden
låta gågatan med handelslägen sträcka sig ända fram till huvudentrén på K43. 
En fem minuter kort promenad från K43 tar dig till Resecentrum. Härifrån utgår 
tåg och bussar överallt inom länet och utanför dess gränser. Stockholm är en 
timme bort, Arlanda under två. Eskilstuna ligger i en järnvägsknut och ett nytt 
samarbete mellan länen Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, 
Örebro och Östergötland lovar ännu tätare avgångar och enklare regional 
pendling.Sörmlandstrafikenansvararfördenlokalabusstrafikenochnärmsta
hållplats är Drottninggatan, 150 meter åt öster på Kungsgatan.

Kontorshotell
Hyr allt från en arbetsplats och mindre kontorsrum till större kontorslokaler  
förfleranställda.K43LightSpaceärkontoretfördigsomvillattalltruntom
kring dig bara ska fungera så att du kan fokusera på att plugga in datorn och 
jobba.Kontorsservice,städning,kaffeochfruktingårihyranochenvärdkan
assisteramedmötesfikaochannatnibehöverhjälpmed.Flexibilitetengerer
möjlighetattbytatillstörreellerflerrumnärnibehöverdet.Nibinderintefast
eriettflerårigthyresavtalförenspecifiklokalutankananpassaantaletarbets
platser efter hur många anställda er verksamhet har det enskilda året. I direkt 
anslutningtillkontorshotelletfinnskonferensrumatthyraförexternamöten
samt en bra restaurang och ett café med loungekänsla. Växer ert företag och 
behöverenstörreegenkontorslokalfinnsmöjlighetenatthyraettegetkontor
högre upp i huset. 



Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling 
av samhällsfastigheter. Vårt bestånd omfattar ett hundratal fastigheter med en total yta på 
650 000 kvm. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster 
ochdeverksamheterdebedriver.Vimånaromkortabeslutsvägarochfinnspåplatsivårt
lokalkontor i K43. Med lyhördhet och omsorg vill verka för innovativa och hållbara lösningar 
på marknaden för samhällsfastigheter.




