"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal

Flyttjänster

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera Kontakta oss

Ullbergsvägen 2
Information

Alla lediga lokaler från Göteborgs
LokalLots
ID: 290650
Företag:
Göteborgs LokalLots
Hemsida:
http://www.lokallots.se
Typ av lokal:
Lager
Yta:
126m²
Stad: Göteborg
Stadsdel: Sydöst
Adress: Ullbergsvägen 2

Kontaktuppgifter
Agneta Clark
031-24 23 00
Maila mig
Göteborg, Sydöst, 126m²
Nybyggnation med lokaler för lager, kontor eller verkstad/produktion. Fastigheten är
belägen i ett etablerat område med grannar som bilprovning, Landvetter Däck och Eco
Clean med flera. Huset består av 19 skepp med 90 kvm i bottenplan och 36 kvm
entresol som kan byggas på med ytterligare 30 kvm. Stor port 4,5 x 4,0 meter och en
parkeringsplats ingår för varje skepp.
Ytorna kan kopplas samman i två eller flera skepp och egenanpassas. Inflyttning våren
2017.
Nära påfart E20 med ca 4 minuter till Landvetter flygplats och ca 10 minuter till
Göteborg.

Extra
Intresseanmälan
Alla bilder (2)
Skicka till mail
Visa på karta

Kontakta oss så berättar vi mer.
Ring 031-24 23 00

Dela faktabladet
Skriv ut
Spara som PDF

RSS

Övriga Sverige

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Kontakta oss

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

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

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.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

