
Lundby
Mjölby och Motalaregionens nya verksamhetsområde vid E4:an



Unik möjlighet 

• Nu finns möjligheten att hyra lokaler eller en hel fastighet helt anpassad efter verksamhet på upp till 4 
750 kvm och tillhörande tomt om ca 10 000 kvm.

• Inom 30 minuter nås ett upptagningsområde om ca 250 000 invånare och vars invånarantal ökar. 

Lundby

• Vid större ytor kan hela fastigheten och marken anpassas 
efter hyresgästen.

• Finns en redan en rad olika verksamheter etablerade i 
området samt ett stort utbud av restauranger och 
livsmedel. Se sida 4.  

• Utmärkt logistikläge då man når Mjölby C (5 minuter), 
Motala (23 minuter), Linköping (30 minuter), Norrköping 
(50 minuter) och Jönköping (60 minuter). 

• Hel nytt verksamhets- och handelsområde som ligger 
placerad i anslutning till avfarten Västra Mjölby till E4:an.

• Byggklar mark där lokaler eller hel byggnad går att anpassa 
utefter behov. 

• Möjlighet att bygga upp till 12 meter och uppföra 
skyltpylon om 16 meter. 



Avstånd och befolkning

5

23

30

Avstånd minuter med bil

Mjölby Motala Linköping

27373

43756

161034

Invånare

Mjölby Motala Linköping

2

0,2

1,6

Tillväxt

Mjölby Motala Linköping



Aktörer i området 

• Lundby är redan ett etablerat område i 
en region som växer snabbt.

• På grund av placeringen vid E4:an och 
att avfarten leder in till både Mjölby och 
Motala leder detta till stabila trafik- och 
pendlarflöden. 

• En mer aggregerad bild visar också att 
Lundby är placerat strategiskt i 
Östergötland-regionen med närhet till 
Linköping, Jönköping, Norrköping och 
därtill Södertälje och Stockholm, en 
anledning till varför Toyota har sin 
anläggning här. 

• Utöver listade aktörer finns även Mjölby 
Golfklubb och Lundby Arbetscentrum i 
närheten. 

Urval av aktörer

Restaurang / Mat Handel / Service Industri / logistik

Max Dollarstore Toyota

Burger King Ahlsell Postnord

McDonald’s Optimera (2020) Swedex

Pizza Hut Circle K Tree Logistics

Panamigas OKQ8 Besikta

Kandy’z Hemköp Hogstad Aluminium

Eataliano Netto Mjölby avfallsstation



Bilder och karta 
Bästa läge i helt nytt verksamhetsområde 



Kartbild med 
Mjölby Västra 

• Fastighetens placering på dagens 
kartbild. 

• Placerad nära andra 
verksamheter och E4:ans avfart 
till Mjölby och Motala. 



Inzoomad
kartbild 

• Fastighetens placering på dagens 
kartbild med urval av aktörer. 

• Ryttarhagsleden kommer kopplas 
ihop med Hallevadsleden och 
Truckgatan vilket leder till att 
fastigheten får tre gator som 
leder ut från området



Urklippt 
översiktskarta

• Översikt av de olika fastigheterna 
i Lundby med optimera och ny 
fastighet till vänster. 

• Källa: Mjölby Kommun. 



Tomtkarta med 
fastighet 
markerad i rött
• Totalarea på marken om 9 919 

kvm. 

• Visar hur Truckgatan, 
Hallevadsgatan och norra delen 
av Ryttarhagsleden kopplas ihop. 



Rendering 2

• Exempelbyggnad sett bakifrån
med optimera i bakgrunden. 

Rendering 1
• Exempelbyggnad sett från 

Ryttarhagsleden/Truckgatan.



Framtida gång 
och cykelvägar
• Ungefärlig sträckning på 

nuvarande samt nya gång- och 
cykelvägar. 

• Exakt placering och sträckning 
fastställs efter området är 
färdigutvecklat. 


