"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal Flyttjänster

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera Kontakta oss

Magnus Ladulåsgatan 63
Information

Alla lediga lokaler från Atrium
Ljungberg
ID: 289370
Företag:
Atrium Ljungberg
Hemsida:
http://www.al.se
Typ av lokal:
Kontor
Yta:
745m²
Stad: Stockholm
Stadsdel: Södermalm
Adress: Magnus Ladulåsgatan 63

Kontaktuppgifter
Stockholm, Södermalm, 745m²
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår
inriktning är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och
kontorsfastigheter. Vi finns på tillväxtmarknader i Sverige, huvudsakligen i
Stockholm, Uppsala och Malmö. Ambitionen är att utveckla våra områden till
helhetsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden. Helhetsmiljöer
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skapar vi genom att kombinera handel och arbetsplatser med boende och olika
service- och samhällsfunktioner. Därför har vi också bostäder och verksamheter inom
kultur, service och lärande i vårt bestånd. Vi driver utvecklingen och förvaltningen
med egen kompetent och engagerad personal och i nära samarbete med våra
kunder och partners. Vår vision är att skapa levande mötesplatser för människor,
handel och affärer.

Emelie Madarasz
0709-27 60 82
Maila mig

Planlösning
Flexibel planlösning

Omgivning

Extra

Läget intill Medborgarplatsens puls och Söderhallarnas myllrande service erbjuder bra
restaurangutbud, butiker och övrig närservice i kontorets direkta närhet.

Intresseanmälan

Kommunikationer

Alla bilder (8)

T-bana (medborgarplatsen), pendeltåg (Södra station) och bussar (55 och 66).

Skicka till mail

Service
All tänkbar service på centrala Söder med Götgatsbacken, Skrapan och Söderhallarna på ett
kort promenadavstånd. Det finns många restauranger, butiker och övrig service som gym och
bank i närheten.

Visa på karta
Dela faktabladet
Skriv ut
Spara som PDF

PDF-dokument
Planritning
Prospekt

RSS
Få senaste lokalerna direkt i din
mobiltelefon, mailklient eller annan RSSläsare.
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, b utikslokaler eller
lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, b utik eller lager i Stockholm har du kommit rätt!
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Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Stockholm är det hit du ska vända dig. Vi har lång b ranscherfarenhet, ett högt anseende på
marknaden och ett mycket b rett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför dina lediga lokaler här på
LokalerStockholm.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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