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KARLSBODAVÄGEN 13

RYMLIG LAGERLOKAL MED GODA IN- OCH
UTLASTNINGSMÖJLIGHETER
Mitt i Mariehäll ligger denna rymliga lagerlokal med fräsch
kontorsdel.
In- och utlastning sker smidigt via lastkaj och lasthiss. De stora,
öppna ytorna med endast mittpelare ger plats för effektiv lagring.
Den fina och fräscha kontorsdelen har en blandad planlösning
med både öppet landskap och kontorsindelade rum. Här finns
också tre mötesrum och omklädningsrum för personal.
I området finns ett café och restaurang Kök. Här serveras
varierande luncher av bra kvalitet med en stor och härlig
salladsbuffé. Om behovet av catering skulle uppstå så bistår de
gärna med det.

Hej!
Jag heter Rikard Améen.
Kontakta gärna mig för mer
information och visning av
lokalen.
rikard.ameen@castellum.se

OMRÅDET
Mariehäll, en av Stockholm kommuns största arbetsplatser,
gränsar till Sundbyberg och är vackert beläget vid Bällstaån. Här
möter du en blandning av nya samt gamla kontor och butiker.
Utmed ån växer nya stadsdelar fram med bostadsområdet
Bromma Sjöstad och vidare utveckling in mot Ulvsunda
industriområde.
Mariehäll är ett av Stockholms starkaste utvecklingsområden och
har nu blivit en förlängning av innerstaden. Detta innebär en

ständig förbättring av kommunikationer, affärer, service, nöjen
och bostäder.
I området finns också café och restauranger som dagligen serverar
lunch av hög kvalitet.

FAKTA
Adress:
Karlsbodavägen 13
Område:

KOMMUNIKATIONER

Mariehäll

Det går snabbt och lätt att ta sig till Mariehäll var du än befinner
dig.

Fastighet:

Tvärbanan går ifrån Sickla Udde och genom Bromma, med en
hållplats mitt i Mariehäll fram till Solna Station. Området
trafikeras av flertalet busslinjer och kopplar ihop Mariehäll med
bland annat Spånga, Alvik, Älvsjö, Solna, Danderyd, Ekerö och
Mörby.

Area:

Sundbyberg som är en stor kommunikationsknutpunkt på
gångavstånd erbjuder tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg och
flygbussar.

Våningsplan:

Om du färdas med bil är du snabbt ute på lederna med närhet till
både E4 och E18. Bromma flygplats, som ligger precis intill, har
korta incheckningstider som gör det enkelt att flyga inom Europa
och hela Sverige.

1957, 1966, 1990

PARKERING
Aimo Park har hand om driften av parkeringsanläggningen. Det
finns möjlighet att antingen hyra fasta platser i garage eller hyra
rörliga tillstånd utomhus. Det finns även parkeringsautomater i
området för kortare besök. Är du intresserad, kontakta Aimo Park
på telefonnummer 0771-96 90 00.
Vi vill vara ett hållbart fastighetsföretag och vill göra det enkelt för
våra hyresgäster transportera sig miljömedvetet. Är du intresserad
av att kunna ladda din elbil på jobbet kan du kontakta din
Biträdande förvaltare för mer information.

Vallonsmidet 8
2 100 m²
Typ:
Kontor, Lager/Logistik
2
Byggnadsår:
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Energianvändning:
62.73 kWh/m2, år

CASTELLUM

En värd bortom
det förväntade.

PERSONLIGT HUSTEAM INGÅR I
HYRAN
Vi gillar att överträffa alla förväntningar som
våra kunder ställer på oss. Alla våra fastigheter
sköts av vår egen personal. Som kund har du ett
eget, dedikerat Castellumteam som ser till att du
trivs och att allting fungerar. Tillsammans
skapar vi en trivsam, hållbar och produktiv
arbetsmiljö. Och skulle behoven förändras kan
vi nästan alltid erbjuda en lösning.



KIM LINDBERG

MARTIN TÖRNER

Teknisk förvaltare

Biträdande Kommersiell Förvaltare

FULL FLEX MED COWORKING
Har ni verksamhet på flera orter eller vill du
erbjuda dina medarbetare fullservice och en
enklare vardag? Köp till medlemskap i United
Spaces och få tillgång till våra coworkingytor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och på
Arlanda. Alltid med fullservice, tillträde dygnet
runt och ett stort tjänsteutbud. Coworking hos
United Spaces erbjuder långt mer än trevliga
kontorsytor. Vad sägs om tjänster som digital
kemtvätt, yoga på jobbet eller
barnpassningsservice? Cykelgarage, vilrum och
lounge med schysst fika är självklarheter.
Välkommen till arbetsplatser med extra
guldkant!

EN HÅLLBAR ARBETSPLATS FRÅN
BÖRJAN
På Castellum bygger vi för en hållbar framtid.
Inte nog med att alla våra nybyggnads- och
ombyggnadsprojekt ska miljöcertifieras enligt
högsta standard, vi lovar också att vår
verksamhet ska vara 100 procent klimatneutral
senast 2030, vilket också inkluderar alla våra
projekt. Varje år minskar vi
vattenförbrukningen i våra fastigheter med 1
procent och energianvändningen med 1,5
procent. På det sättet hjälper vi våra kunder att
minska sitt eget klimatavtryck. Hösten 2020
färdigställde vi nordens största solcellspark på
ett av våra tak. Minst 100 tak på våra fastigheter
kommer att få solcellspaneler installerade, vi
kallar projektet” 100 på sol”. Målet är en helt
fossilfri energiförsörjning till samtliga
fastigheter senast 2025. Vill du teckna grönt
avtal, beställa källsortering eller grön städning?
Kontakta oss så berättar vi mer.

EN VÄRD BORTOM DET FÖRVÄNTADE
Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och
människor att växa. Vi är en av nordens främsta aktörer och finns på de
största tillväxtorterna i Sverige, samt Köpenhamn och Helsingfors. Varje
dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Framför allt till våra
kontor i attraktiva lägen, men också till lager och logistiklösningar som vi
även specialiserat oss på. För oss är det självklart att sätta människan i
centrum och fastigheten runtom. För så bygger vi framgångsrika
arbetsplatser, tillsammans med våra kunder.

