Järfällavägen 106
Om lokalen

Om lokalen
Kontorsgemenskap i representativ miljö med lediga rum i olika storlekar.
Hyr kontorsplats eller större lokal i modern miljö i centrala Jakobsberg.
Det finns rum för 2 kontorsplatser och uppåt med möjlighet att växa i fastigheten.

Fastigheten är mycket lättillgänglig med pendeltåg och bussterminal på endast 5 minuters promenadavstånd. För den
bilburne finns garageplats att hyra i fastigheten.

I JV 100 finns gott om service, bland annat Friskis&Svettis stora anläggning i 2 plan.
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Järfällavägen 106
Planritning
På plan 8 i JV 100 finns kontorsrum i olika storlekar lediga för uthyrning till kontorsverksamhet. Kontorsgemenskapen är
beläget i översta planet om ca 930kvm med en härlig utskikt över Jakobsberg och Järfälla. Denna kontorsgemenskap är
i mycket bra skick med moderna ytor i en representativ miljö för besökare. Stort kök/lounge med sittplatser, mötesrum
som fritt kan nyttjas via bokning samt kaffe ingår i hyran. Se ritning som visar alla ytor och rum som är tillgängliga Vi har
exempelvis; 18 27kvm 36kvm 45kvm, 53kvm och 69 kvm där finns även två mötesrum. Hyran är 2600kr/m2/år inkl.allt. I
hyran ingår förutom gemensamshetsytorna även kaffe/te, förbrukningsvaror, pausrum, ett konferensrum för 12
personer, ett samtalsrum för 2 personer, städning, larm samt alla hyrestillägg såsom el, och värme. Rummen hyrs ut
omöblerade. Kontakta oss för mer information samt visning

Kommunikationer
Det är mycket smidigt att ta sig till fastigheten då den ligger i bästa kommunikationsläge i direkt anslutning till
Jakobsbergs station på Järfällavägen 106. JV 100 nås även enkelt med bil via Viksjöleden från E18 oavsett om man
kommer från norr eller söder. Bussar trafikerar mellan Jakobsbergs station till Mörby, Kista, Helenelund och Vällingby via
bl.a. linje 178, 541, 547, 560 och 567.

Parkering
I JV 100 finns ett rymligt garage med hiss direkt upp till våningsplanen, Samt utomhusparkering för besökare.

Service
Jakobsbergs centrum, endast 7-8 min från JV100, erbjuder all tänkbar service såsom restauranger, caféer, apotek,
mobilservice, banker och butiker. I närområdet finns hela Barkarby och Veddestas utbud. I fastigheten finns gym,
husläkarmottagning samt Adolf Fredriks Fysiocenter med naprapater, massörer och sjukgymnaster. Här finns även
biltvätt med däckbyte och Ryds bilglas.

Omgivning
Hela Järfälla kommun är i ett spänannde expansivt läge där mycket är på gång med utveckling av hela Barkarbystaden
och med kommande tunnelbana, kommersiella fastigheter, bostäder och service. Här väljer små som stora företag nu
att etablera sig.

Fastigheten
Lokaltyp

Kontor

Storlek

27 - 27kvm

För mer info
Anna Johansson
Uthyrare

073-2534612
anna.johansson@nordicpm.se

