"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal Flyttjänster Checklistan Hyresnivåer Annonsera Kontakta oss

Skagersvägen 34
Information
Alla lediga lokaler från AB
Stockholmshem
ID: 245423
Företag:
AB Stockholmshem
Hemsida:
http://www.stockholmshem.se/
Typ av lokal:
Kontor
Yta:
60m²
Stad: Stockholm
Stadsdel: Årsta
Adress: Skagersvägen 34

Kontaktuppgifter

Stockholm, Årsta, 60m²
En lokal med fantastiska displaymöjligheter i och med sina stora fönster.
Ingång direkt från gatan möjliggör olika verksamheter. Vi ser gärna

Annelie Åstrand
08-50839357
Maila mig

Extra
Intresseanmälan

konstorsverksamhet då gärna med inriktning mot konsult-, design- eller
showroomverksamhet.

Alla bilder (3)
Skicka till mail

Planlösning

Visa på karta

Öppen planlösning med ett nytt pentry och kaklat WC.

Omgivning

Dela faktabladet

Lokalen ligger i ett typiskt 50-talsområde och bär dess karaktär vilket även lokalen
gör, då med nya ytskickt

Skriv ut
Spara som PDF

Kommunikationer
Gångavstånd till närmaste busshållplats som tar dig till Gullmarsplan. Vill du ha en
längre promenad, så finns Globens T-bana på gångavstånd från denna lokal. Ca 400
meter till Årstaberg och lite drygt 500 m till Tvärbanans station Linde.

Service
Ett par restauranger i närheten, livsmedelsaffärer finns i lokalens närhet.

PDF-dokument

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

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

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

LokalerStockholm.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Stockholm. Vare sig det gäller kontorslokaler, butikslokaler
eller lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Stockholm har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Stockholm 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 LokalerStockholm se

lokaler här på LokalerStockholm.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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