SKIFFERVÄGEN 8

”STOR LAGERLOKAL MED CENTRAL PLACERING”
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CENTRAL LAGER- OCH
BUTIKSLOKAL
På Skiffervägen 8 finns det en stor och öppen lagerlokal om
1 646 M2. Lokalen är genomgående ljus och används idag som
lager och butikslokal men kan tillsammans med fastighetsägaren utformas utefter er verksamhet. Området runt lokalen
är asfalterad med möjlighet för bilar att köra runt hela fastigheten. Till lokalen finns även två mindre garage, ett kallförråd
och ett varumottagningsutrymme. Lokalens centrala placering gör det perfekt för proffshandel där det finns behov av ett
lager.
Samtliga frågor besvaras i första hand av Anders Mårtensson.

LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL

LAGER, VERKSTAD
INDUSTRI, BUTIK

Adress

SKIFFERVÄGEN 8, 553 03 JÖNKÖPING

YTA

1 646 M2

TAKHÖJD

VARIERANDE TAKHÖJD MELLAN
3,2 - 5,1M I UNDERKANT AV BALK

NÄTVERK

FIBER

EL

EGET ABONNEMANG

PARKERING

FINNS PÅ FASTIGHETEN

PLAN

1 ST

TILLTRÄDE

ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

ANDERS MÅRTENSSON
MOBIL: 070-974 99 95
anders.martensson@quadrent.se

CECILIA TAUSCHEK
MOBIL: 070-819 78 73
cecilia@quadrent.se
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Lager

Exteriör

Exteriör
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MUNKSJÖN

LOKAL MED TOPPLÄGE I ETT UTVECKLINGSOMRÅDE
Lokalen på Skiffervägen 8, är belägen i närheten

denna yta kommer bostäder för ca 14 000 personer

av Södra Munksjöområdet, där det just nu pågår ett

byggas samt 11 500 arbetsplatser

omfattande utvecklingsarbete. Jönköping växer i

skapas. Många av verksamheterna i det nuvarande

snabb takt och i samband med att ett stationsom-

industriområdet kommer behöva hitta nya lokaler,

råde för den nya höghastighetsbanan som planeras

vilket även påverkar kringområdena.

att byggas, ändras även området runtomkring.

I området där lokalen är belägen kommer ut-

Södra Munksjöområdet blir en förlängning av den

vecklingen troligtvis gå mot handel och service.

nuvarande stadskärnan. En helt ny stadsdel, med

Sannolikt kommer det att likna de områden som

bostäder, resecentrum, skolor, butiker och caféer

Södra Munksjön står för idag,

växer fram. Hela området beräknas till en stolek

med annan användning av fastigheterna.

om 296 hektar, inklusive del av Munksjön. På
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Lager

LAGER/BUTIK
1 296 M2

VARUINTAG
144 M2

KALLFÖRRÅD
96 M2

GARAGE
72 M2

GARAGE
38 M2

PLANLÖSNING
Lokalen uppgår till ca 1 646 M2 varav
lagerdelen upptar till ca 1 296 M2 och har tidigare
varit anpassad efter en plock intensiv verksamhet.
Viss del av lagerytan är används som butik och
kontorsdel men är anpassningsbart utefter hyresgästens önskemål. I lokalen finns även ett kallförråd
om 96 M2 och ett varuintag/leveransutrymme om
144 M2.

Takhöjden i lokalen varierar mellan 3,2 och 5,1m
underkant balk. I anslutning till lagret finns tillhörande kontorsyta och pentry. På fastigheten finns
även två mindre garage om 38 M2 respektive 72 M2.
Möjlighet finns att vara med och anpassa lokalytan
i samråd med fastighetsägaren.
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Lager

Lager
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Lager

Lager
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Varumottagning

Varumottagning
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Kök

Kontor
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JÖNKÖPING
Vid Vätterns södra strand ligger Jönköping, en
stad som befinner sig i ett expansivt läge och
utveckling. Staden och dess centrum präglas av en
ökande tillväxt som skapar en pulserande stad.
Väldig växtkraft vid Vättern
Jönköping har en målsättning för bostäder som
innebär 10 000 nya bostäder till år 2035. Som del
av denna plan växer nya områden fram, både i och
en bit utanför Jönköping. Exempel är Atollen med
drygt 100 bostäder samt butiker, restauranger och
kontor. Även Tändsticksområdet utvecklas till ett
handelsområde med ett höghushotell som mittpunkt. Ett annat exempel är Munksjöområdet som
planeras bli ett helt nytt område med station för
den tänkta höghastighetsbanan. Området kommer
utgöras av bostäder, handel och kontor. I närheten
av Asecs, det stora köpcentret, planeras också ett
bostadsområde med så många som flera tusen nya
bostäder.
Staden växer också tack vare att även omkringliggande områden utvecklas. Bland annat i Bankeryd,
knappt 1 mil utanför Jönköping, planeras ett 100tal nya bostäder vilket leder till vidareutveckling
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av området Torp. Huskvarna, lite drygt en halv mil
utanför stan, gör också satsningar på bostäder och
planerar omkring 800 nya på området Maden.
Nämnvärt närande näringsliv
Mångfald och variation är Jönköpings näringslivs ledord. Staden har ett starkt näringsliv med
många välkända varumärken. Här finns flera stora
koncerner såsom Huskvarna, Kinnarps, Fagerhult
och Herenco. I dag finns ca 13 700 företag i staden,
närmare hälften är aktiebolag.
Jönköping har Sveriges fjärde största logistikläge.
Detta dels tack vare det goda geografiska läget som
den naturliga mittpunkten mellan Stockholm och
Malmö. Dels också tack vare Jönköping University
som ger en tillgång till relevant akademisk utbildning och arbetskraft. Drygt hälften av studenterna
från högskolan väljer att stanna kvar i Jönköping.
Detta gör att kommuen tillhör en av de kommuner
i Sverige som har flest andel högutbildade. Drygt
30% av jönköpingsborna har en eftergymnasial
utbildning. Tack vare detta finns en grogrund för
ett ständigt växande näringsliv.

Quadrents support i vårt arbete med att finna nya ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet har varit
ytterst professionell och hjälpsam.”
LENNART GARPENSTEDT, VD, PREH SWEDEN AB

Lokaler på dina villkor.
Quadrent arbetar med uthyrning av lokaler i Jönköping med omnejd. Vi fungerar som länken mellan
fastighetsägare och hyresgäst vilket skapar trygghet
och enkelhet för dig som letar efter ny lokal.
På Quadrent har vi lång erfarenhet av lokalmark-

ANDERS MÅRTENSSON
MOBIL: 070-974 99 95
anders.martensson@quadrent.se

naden i Jönköping och vi har ett tätt samarbete
med de flesta fastighetsägarna i kommunen. Det
gör att vi har många lokaler att visa upp och det blir
lättare att hitta rätt utifrån behoven i er verksamhet.
Frågor om lokalen besvaras i första hand av
Anders Mårtensson.

CECILIA TAUSCHEK
MOBIL: 070-819 78 73
cecilia@quadrent.se

www.quadrent.se, info@quadrent.se
Besök & post: Östra Storgatan 3 Jönköping | 55 321 Jönköping
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