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

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera Kontakta oss

Birger Jarlsgatan 36
Information

Alla lediga lokaler från Lokal Direkt
ID: 287727
Företag:
Lokal Direkt
Hemsida:
http://www.lokaldirekt.se
Typ av lokal:
Kontor
Yta:
63m²
Stad: Stockholm
Stadsdel: Östermalm
Adress: Birger Jarlsgatan 36

Kontaktuppgifter
Hanna Friman
0733-2435 23
Maila mig
Stockholm, Östermalm, 63m²
Fint rumsindelat kontor med representativ adress och entré!
Huset uppfördes år 1928.

Planlösning
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Extra

Mycket charmig liten lokal. Ytan fördelas på en välkomnande hall med anslutning till wc samt
tre kontorsrum varav ett är ett genomgångsrum. Säkerhet I lokalen finns två kassaskåp.
Bredband Stokab har en anslutningspunkt i källaren. Stockholm Stadsnät är husets
fiberleverantör. Ventilation självdrag.

Omgivning

Intresseanmälan
Alla bilder (9)
Skicka till mail

Fastigheten är belägen alldeles intill gröna Humlegårdsparken och Kungliga biblioteket.

Visa på karta

Kommunikationer
Ett flertal innerstadsbussar passerar strax utanför porten, 2ans (Sofia-Norrtull) hållplats ca
150 m bort. Inom några minuters promenad ligger både t-banestationerna Rådmansgatan och
Östermalms Torg där grön respektive röd linje passerar.

Dela faktabladet
Skriv ut
Spara som PDF

Service
Fastighetens geografiska läge har många fördelar. Att hyra kontor på denna adress innebär
gångavstånd till Citys och Östermalms utbud av all tänkbar service. Det är gångavstånd till
mängder av trevliga restauranger, caféer, apotek och systembolag. Utanför dörren finns alla
tänkbara shoppingmöjligheter. Stureplan ligger inom några minuters gångavstånd med
Sturegallerians gedigna utbud av butiker och caféer. Det är även nära till Kungsgatan och
fashionabla Bibliotekstan. Rakt över gatan finns biograferna Sture & Zita samt 7-eleven.

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!
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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