
TORSGATAN 26
STOCKHOLM KONTOR 289  M ² 



UNIKT  KONTOR  MED  GENERÖS  TAKHÖJD
OCH  SPRÖJSADE  FÖNSTER

På Torsgatan 26, en kort promenad från Centralen och
Arlanda Express ligger ett av Stockholms landmärken

beläget. Det som byggdes i Jugendstil för Stockholms

Gasverk 1906.

Detta fina kontor för 24 arbetsplatser har en öppen

planlösningen och två större mötesrum.

Lokalen erbjuder en unik kontorsmiljö i massivt pakettgolv,
generös takhöjd samt stora, härliga spröjsade fönster åt

väster och öster.

I fastigheten finns gemensamma omklädningsrum med
duschar och två härliga innergårdar med utearbetsplatser,

padelbana och utegym.

På 4 minuters promenad når du St:Eriksplan och på ca 10

minuters promenad är du framme vid Centralen.

Välkommen på visning!

OMRÅDET

Området ligger i hjärtat av Stockholm och tillhör stadens

mest spännande utvecklingsområden. Här har under
senare år uppförts en rad attraktiva och arkitektoniskt

intressanta byggnader. Läget är det bästa tänkbara, nära

Hej! 

Jag heter Fredrik Öhlin.
Kontakta gärna mig för

mer information och
visning av lokalen.

+46 8 602 33 18

fredrik.ohlin@
castellum.se

mailto:fredrik.ohlin@castellum.se


strandpromenaden längs Klara sjö och bara ett stenkast

från T-centralen och Centralstationen. På några minuters
gångavstånd har du tunnelbana, buss, tåg och flygbussar

som snabbt tar dig ut i världen – och dina kunder och

kollegor till dig. I området finns också ett stort utbud av
caféer, restauranger, hotell och gröna oaser som lockar

mängder av besökare varje dag.

VI  FINNS  DÄR  DU  FINNS

Castellum har egna medarbetare på plats på alla de orter

där våra lokaler och hyresgäster finns. Det ger oss den där
personliga kontakten och lokalkännedomen som vi tycker

är så viktig, och aldrig kan ersättas av distanslösningar och

konsulter hur mycket man än vill. Med lokalt engagemang,
lång erfarenhet och personlig service hjälper vi din

verksamhet och dina medarbetare att utvecklas och växa.

Vi lyckas när våra kunder lyckas!

 

FAKTA

Adress:

Torsgatan 26

Område:

City

Fastighet:

Öskaret 1

Storlek:

289 m²

Typ:

Kontor

Våning:

4

Byggt:

1906



En värd
bortom det
förväntade.

CASTELLUM

https://www.google.com/maps/place/59.336796,18.046754






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.

 

LISA MONTIN
Affärsområdeschef AO
Centralt

 

MAGNUS BJÖRKQUIST
Drifttekniker

MARCUS LUNDH
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.


