Franzéngatan 6, 740 kvm
En yta med en fantastisk takhöjd. Här får ni möjlighet att vara med och
skapa ett fint kontor tillsammans med oss.

Linus Tillander
Uthyrare
070-422 73 04
Linus.Tillander@fabege.se
Vill du ha en digital visning så kontakta oss
så löser vi det.

Om lokalen
Med utsikt över Karlbergskanalen och Vasastan utvecklas här ett spännande koncept. De
generösa våningsplanen ger effektiva och trivsamma kontorsytor. Den stora entrén med
lounge inbjuder till spontana möten. Terrassen och uteplatsen ger möjlighet att koppla
av och mötas.
Läget är fantastiskt, endast två minuters promenad från Stadshagens tunnelbanestation.

Planlösning
Ytan har en fantastisk takhöjd. Vi gör i ordning ytan till en fin produkt. Planlösning enligt
önskemål.

Service
Precis i närheten ligger även Hornsbergs strand. En härlig strandpromenad med
strandpark, mängder av restauranger, folkliv och bryggor. I närområdet finns även nöjen
som Ballbreaker, Boule och Bar, träning på SATS eller i något av utomhusgymmen, eller
kanske en skön löprunda längs vattnet, Kungsholmen runt? Lindhagen köpcenter
erbjuder Ica Maxi och andra butiker som förenklar vardagspusslet.

Kommunikationer
Läget är ett av de bästa i innerstaden, med 1oo meter till tunnelbanan och vidare med
denna 4 min till centralen. Även 100 meter till E4 och E20, och endast 13 min till
Bromma Flygplats med taxi. Cyklar du hellre? Det tar 10 min till city och cykelvägarna är
riktigt fina. Fastigheten erbjuder även eget cykel- och bilgarage. Eller varför inte pendla
med färja från bryggan?

Omgivning
Västra Kungsholmen är ett område som det har hänt mycket med på sistone och
kommer hända mycket framöver. När alla fastigheter står klara och bostäderna är
färdigutvecklade kommer det att finnas 20.000 boende och 35.000 arbetsplatser. I takt
med denna utveckling ökar naturligtvis också utbud av service och trivseln i området.

Linn Dahlberg , Affärsutvecklare

A L LT I D M E D FA B E G E

Hela området,
hela företaget,
hela människan.

Alltid med

Hela tiden.
Det blir allt viktigare för företag att spela en
aktiv roll när det kommer till social hållbarhet. Vår
roll är inte att säkerställa att vi hänger med i den
utvecklingen, vi ska leda den. Våra stadsdelar ska
erbjuda de bästa förutsättningarna för att få en
bra balans mellan jobb och fritid.

A L LT I D M E D FA B E G E

Hur man tar sig
mellan A och B
är A och O.
Vikten av bra kommunikationer kan inte underskattas. Från det självklara: Att de allmänna
kommunikationerna ska fungera och erbjuda bra
alternativ, till utvecklingen av nya smarta
mobilitetstjänster som underlättar vardagen.

A L LT I D M E D FA B E G E

A L LT I D M E D FA B E G E

WAW

Vi finns här för er.
Idag och imorgon.

Ibland skulle det vara bra om kontoret låg
närmare barnens skola eller det senaste mötet.
Och det kan det göra! Med WAW har du tillgång
till kontor på tre olika platser i Stockholm. Lounge,
arbetsplatser med skrivbord, mötesrum, wifi, kaffe
och utskriftsmöjligheter ingår. Förutom minskad
pendlingstid, färre bilköer och ett
förenklat livspussel.

Som långsiktiga ägare, tar vi långsiktigt
ansvar. Våra kunder skriver ofta långa avtal där
de förväntar sig en mångårig utveckling.
För oss är det självklart att vilja vara en
aktiv del av den.

