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Kontorshuset Stettin ligger i ett område med utmärkta kommunikationer,
både kollektivt och med bil.

Busslinjerna 1, 72 och 76 stannar i anslutning till huvudentrén och till
T-banestationen Gärdet är inte mer än 5 minuters promenad.

Kör du bil så är det enkelt och nära att ta sig via Norra Länken ut till både
E4 och E20.  Detta gör att man med bil når t.ex Arlanda smidigt på endast
ca 30 minuter!

Själva området går en intressant framtid till mötes. Planering pågår för fullt
att omvandla hela Värtahamnsområdet till en ny spännande stadsdel med
bostäder, butiker och kommunal service.

Så det är inte konstigt att många företag har valt att redan nu lägga sina
huvudkontor i området.

Här kan du läsa vad som händer med kv Stettin, en kontorsfastighet med
stor potential.

Välkommen till Stettin på Gärdet!
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läget: sandhamnsgatan 63, gärdet

Orienteringskarta
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Principplan Stettin 8 och 9

Fastighetens två sammanlänkade kontorsbyggnader, I- och K-huset, som
tillsammans omfattar totalt ca 34.000 m2 uthyrbar yta. Nu har dessa utökats
med ytterligare ca 3.350m2 påbyggnad!

I bästa läget vid Sandhamnsgatan skapas moderna kontorslokaler med
spektakulär utsikt ut över Gärdets grönytor med stenstadens siluett som bakgrund.

Därmed fortsätter vi att förädla fastigheten som tidigare omfattat bl.a omgestaltade
entréer och trapphus, ny förbindelselänk mellan byggnaderna samt helt ny
infrastruktur (el, kyla och ventilation).

Samtliga kontorsytor kommer att vid varje ny hyresgästanpassning få möjlighet
till en helt ny kontorsstandard. I systemet ingår då nya flexibla vägg- och
glaspartisysten för att tillmötesgå önskemål om alla typer av planlösningar.
På de följande sidorna går det få lite försmak på allt detta.

Utöver dom enskilda kontorslokalerna finns det i fastigheten bl.a en konferens-
avdelning med bokningsbara enskilda mötesrum, en lunchrestaurang (WKB),
delikatess- och cateringföretag för hämtmat (Carotte) samt en ny motions-
anläggning (Hälsokällan).

P-platser finns i fastigheten, antingen i garage eller som markparkering på gården.

För cyklister erbjuder vi gratis parkering och omklädningsrum med dusch och bastu.

Och skulle ni behöva förråd finns det möjlighet att hyra det i källaren.
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generöst entrétorg välkomnar besökare
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Omgestaltat nytt entrétorg med nya vistelseytor och planerad ny växtlighet



exempel på nyligen utförda ombyggnationer: huvudkontor Altia Sweden
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Flexibla och yteffektiva kontorsarbetsplaser



exempel på nyligen utförda ombyggnationer: huvudkontor Altia Sweden
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Välkomnande entréyta med lounge och kaffestation/bar



=  Vakant ytasammanställning av vakanta kontorsytor K-huset  /  maj 2020 =  Möjliga entrélägen

plan bv

plan 4tr plan 5tr(nytt våningsplan) – tot 819 m2

(bef våningsplan)

kan anslutas med interntrappa

(nytt våningsplan) – tot 832 m2

=  Exempel lokaldelningar730 m2

plan 1tr (bef våningsplan) – tot 2.260 m2

800 m2

730 m2

730 m2

plan 3tr (bef våningsplan)

plan 2tr (bef våningsplan) – 458 m2
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=  Vakant yta

sammanställning av vakanta kontorsytor I-huset  /  maj 2020

=  Möjliga entrélägen

plan bv

plan 1tr plan 2tr
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plan 3tr

(bef våningsplan) – tot 1.070 m2

(bef våningsplan) (bef våningsplan) – tot 598 m2 (bef våningsplan)



endast fantasin sätter gränser . . .
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Ljusa uppglasade kontorsytor med potential Takterrass på plan 4tr med plats för utevistelse

Gärdets rekreationsytor breder ut sig med stadens siluett i fonden Generösa rumshöjder med industrikänsla



0 10m

exempel på planlayout /möblering
befintligt kontorsplan 1tr 2.260 m2
– totalt 172 arb.pl / ca 13 m2 / arb.pl
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K-huset:
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exempel på planlayout/möblering bef kontorsplan 2tr 458 m2

0 5 10m

K-huset:

– totalt 38 arb.pl  (ca 12,5 m2 / arb.pl)



exempel på planlayout/möblering nytt kontorsplan 4tr 819 m2
– totalt 64+6 arb.pl  (ca 12 m2 / arb.pl)
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K-huset:
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exempel på planlayout/möblering nytt kontorsplan 5tr 832 m2
– totalt 78 arb.pl  (ca 10,5 m2 / arb.pl)

0 5 10m
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K-huset:
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exempel på planlayout/möblering BV 1.070 m2
– totalt ca 30 arb.pl
– möjlighet till showroom / tillverkning / gym e.dyl

I-huset:

takljusbelysta ytor
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exempel på planlayout/möblering 2tr 600 m2
– totalt ca 38 arb.pl (ca 15,5 m2 / arb.pl)

I-huset:



Blandare

ny kontorsstandard   - exempel på möjliga inredningsdetaljer

Moderna "glas-mot-glas" partier

Moderna pentryn med integrerade vitvaror

Textilmattor i koordinerade kulörer
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Integrerad allmänbelysning

Textil/gardinTryckenOmsorg i detaljerna



om företaget stettin
Fastighets AB Stettin är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar egna fastigheter samt
fastigheter ägda av SIOS Fastigheter AB.
Totalt förvaltas 16 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 90 000 kvm fördelat på en
tredjedel bostadsyta och två tredjedelar lokalyta. Beståndet ligger i huvudsak innanför tullarna i
Stockholm.

Fastighets AB Stettin har ett långsiktigt perspektiv på sitt fastighetsägande, vilket borgar för att du
som hyresgäst hos oss kan känna dig trygg och säker på att fastigheterna sköts och underhålls på ett
ambitiöst sätt.

Bolaget grundades av byggmästaren Folke Ericsson och de flesta fastigheterna är byggda och
förvaltade i egen regi allt sedan dess. Vi sköter även driften av fastigheterna med egen personal i
samtliga fastigheter.

Vårt kontor ligger beläget på Sandhamnsgatan 63A på Gärdet.

välkommen till oss på stettin
Är du intresserad av lokaler med god kvalitet
och en bekymmerslös tillvaro som hyresgäst?

Kontakta då Stettin AB:s fastighetschef
Thomas Simonson för mer information.

Telefon:
Mobil:
Mail:

Tillsammans med vår arkitekt kan vi skapa
moderna och effektiva kontorslokaler för
just era behov.

Välkommen!

08-666 10 34
070-524 04 11
thomas@stettin.se
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