"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal

Flyttjänster

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera Kontakta oss

Herkulesgatan 1
Information

Alla lediga lokaler från
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co
AB
ID: 278951
Företag:
Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co
AB
Hemsida:
http://www.byggnadsbolaget.com
Typ av lokal:
Butik
Yta:
1680m²
Stad: Göteborg
Stadsdel: Backaplan
Adress: Herkulesgatan 1

Kontaktuppgifter
Göteborg, Backaplan, 1680m²
Beläget på bottenvåningen med stora skyltfönster mot knutpunkt Hjalmar, "Gamla
Bultfabriken", Herkulesgatan 1, Göteborg.
Planlösningen består av en stor butik plus lager, kök, toaletter samt duschar
(personalutrymmen). Se skiss, bild 5.
Takhöjd ca 5 meter.
Stort utbud av parkering.
Stor port för lossning och lastning.
Ej café och restaurangverksamhet.

Uthyrning Lokaler
031-7041700
Maila mig

Extra
Intresseanmälan
Alla bilder (5)
Skicka till mail
Visa på karta
Dela faktabladet

För att se samtliga foton, klicka enligt ovan på bilden.
Bild
Bild
Bild
Bild

1 Foto på byggnaden och butikens skyltfönster.
2-3 Foton på butiken.
4 Foto på byggnaden.
5 Skiss på planlösningen.
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Skriv ut
Spara som PDF

RSS
Få senaste lokalerna direkt i din
mobiltelefon, mailklient eller annan RSSläsare.
Lokalfeeden »

Övriga Sverige
Testa någon av våra andra sajter för
lokaler!
LokalerStockholm.se »
LokalerÖresund.se »
Lokalnytt.se »

Kontakta oss
Lokalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg
info@lokalnytt.se
Om licenser och cookies »

Ledigalokalergöteborg.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Göteborg. Vare sig det gäller kontorslokaler, butikslokaler eller
lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Göteborg har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Göteborg är det hit du ska vända dig. Vi har lång branscherfarenhet, ett högt anseende på
marknaden och ett mycket brett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför dina lediga lokaler här på
Ledigalokalergöteborg.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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