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LOKAL  INTILL  E4:AN  I  FORDONSKLUSTRET
SMISTA

Så här fint kan ni som hyresgäst få i lokalen i Smista!
Bilden ger en vision av hur lokalen kan se ut.

Smista Allé är Stockholms mest väletablerade

handelsområde för motorrelaterad verksamhet.

Byggnaden ligger med ett unikt skyltläge mot E4/E20. Här

passerar cirka 100 000 fordon per dag.

Lokalerna är modernt utformade med 6,6 meter fri
takhöjd, stora glaspartier ut mot Smista Allé samt

kontorsinredda entresolplan.

I fastigheten finns två parkeringsplan och i lokalen finns
givetvis oljeavskiljare.

Takhöjd: 6,6 meter fri takhöjd

Portstorlek: 3,5 x 3,5 meter

Bärighet: 1000 kg/kvm

Miljöklassificering: Miljöbyggnad Silver

PLANLÖSNING

Fastigheten är en del av utveckling av Smista. Ett område

som bland annat blivit ett bilhandelscentrum för

Hej! 

Jag heter Mia Idre.
Kontakta gärna mig för
mer information och
visning av lokalen.

+46 8 602 33 57

mia.idre@castellum.se

mailto:mia.idre@castellum.se


premiummärken. Byggnaden med unik arkitektur ligger

med utmärkt skyltläge utmed E4/E20.

OMRÅDET

Smista Allé är beläget i direkt anslutning till E4/E20 i södra
Stockholm.

Området har utvecklats av Castellum och är idag

Stockholms mest väletablerade fordonskluster med
aktörer såsom Audi, Porsche, Mercedes, BMW,

Volkswagen, Lexus, Mini Cooper, Ford och Hedin Bil.

Förutom ett unikt skyltläge mot E4/E20 erbjuder Smista
också närhet till handelsområdet Kungens Kurva, med

flera etablerade varumärken, bland annat IKEA, Heron City,

Mio. Allt detta endast 10 minuter från Stockholm.

KOMMUNIKATIONER

Smista Allé löper parallellt med motorvägen E4/E20,
mellan trafikplatserna Bredäng och Kungens Kurva. Flera

bussar trafikerar området och tar dig smidigt till de

närliggande tunnelbanestationerna. Närmaste
tunnelbanestationen är Sätra som endast ligger fem

minuters promenad bort.

OM  FASTIGHETEN

Fastigheten är en del av utveckling av Smista. Ett område

som bland annat blivit ett bilhandelscentrum för
premiummärken. Byggnaden med unik arkitektur ligger

med utmärkt skyltläge utmed E4/E20.

FAKTA

Adress:

Smista Allé 15

Område:

Smista

Fastighet:

Spejaren 4

Storlek:

877 m²

Typ:

Industri

Byggt:

2019



En värd
bortom det
förväntade.

CASTELLUM

https://www.google.com/maps/place/59.281378,17.925827




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.

 

CHARLOTTA

BODEMYR
Affärsområdeschef Syd

 

ROBERTO OLSSON
Drifttekniker

LUCAS SJÖLUND
JURADO
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.


