
Baltzarsgatan 25
Kontor, Malmö
120 kvm



Fastigheten 
Här befinner du dig i händelsernas centrum
mitt i Malmö. Huset byggdes av Lifförsäk-
rings AB Thule (senare Skandia Liv) på
60-talet och fick snart en av den tidens
största arbetsgivare i Malmö, AB Plåtmanu-
faktur, som hyresgäst. Huset har funnits
kvar i Skandias ägo sedan dess och konti-
nuerligt uppgraderats och underhållits.
Med sitt centrala och lättillgängliga läge
och sina attraktiva och flexibla kontor har
huset fortsatt varit mycket populärt bland
hyresgäster.

Lokalens utformning/planlösning 
På bästa läge i Malmö finns denna trevliga
lokal. I dagsläget är den en fin och 
väldisponerad vårdlokal med fönster i två 
väderstreck vilket bidrar till en ljus och 
kreativ arbetsmiljö. 

Moderna ytskikt och ett trevligt pentry. Idag 
består lokalen av ett receptionsrum, flera 
besöksrum,  förberedelse för OP och ett OP-
rum. Lokalen kan vid önskemål byggas om 
utifrån er verksamhets behov.

Teknisk information 
Fiber finns till fastigheten, vilket innebär
att du som hyresgäst har möjlighet att
själv välja tele- och bredbandsleverantör.
Fastigheten har till- och frånluftsventilation.
Förrådsutrymmen hittar man i källaren och 
det finns möjlighet att skylta på fastighetens
fasad.

Omgivning/närservice
Med Malmö city utanför porten finns det liv
och rörelse, promenadstråk eller service när
du behöver det. Trevliga shoppingdistrikt,
caféer och restauranger, post- och

bankkontor - allt finns inom räckhåll. Bara
runt hörnet hittar du Malmös stadskärna
med flera populära shoppingkvarter som
exempelvis exklusiva Baltzarhuset med
ett stort utbud av välkända varumärken
samt flera trevliga caféer. Nästan lika nära
är det till pittoreska Lilla Torg med härligt
folkliv och fina restauranger samt mindre
hantverksbutiker. På bara några minuters
gångavstånd finns Centralstationen med
tåg-och bussförbindelser till hela regionen.
I källarplan finns ett parkeringsgarage där
plats kan hyras av P-Malmö. Här hittar man
även cykelparkering inomhus.

Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 2

Vi erbjuder grönt hyresavtal
Gröna hyresavtal skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd 
och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan. 

Baltzarsgatan 25
Yta: 120 kvm
Plan: 2
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Mer centralt blir det inte

Regionbuss
Malmö Centralstation, 5 min

Öresundståg
Malmö Centralstation, 5 min

Pågatåg
Malmö Centralstation, 5 min

Stadsbuss, 2, 5, 7, 8, 31, 32
Djäknegatan,  1 min

Cykelgarage
I fastigheten, 30 sek

Flygbussar, Sturup
Djäknegatan, 1 min

Parkering
I anslutning till fastigheten, 1 min

Närservice/shopping
Gågatan på Baltzarsgatan och Södergatan,  
Lilla Torg, Hansa-gallerian, restauranger, bank, post

Några grannar
Mobenga, Malmö Stad, Capio, Bisnode, Bricon

Malmö by bike
Malmö stads hyrcykelsystem vid Baltzarsgatan, 1 min
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Fasad med skyltmöjlighet

Shopping i närområdet Caféer i mysig stadsmiljö
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Skandia Fastigheter
Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 122 fastigheter – eller 
1,1 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna och med ett sammanlagt värde av cirka 
59 miljarder kronor. Vi har 150 medarbetare med målet att skapa och förvalta stadsmiljöer som lever länge. 
Uppdraget är att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare.

Kontakta oss gärna
Skandia Fastigheter AB
Box 7063    Uthyrning: 08-573 657 00
103 86 Stockholm   Växel: 08-573 655 00 
Besök: Jakobsbergsgatan 22 www.skandiafastigheter.se

Martina Barisic, Uthyrare040-20 63 49martina.barisic@skandiafastigheter.se


