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Om lokalen

Om lokalen
Mycket fina industriytor i bra läge i Arvika. Stor varmhall samt kallager med flexibelt tillträde.
Fastigheten på Korpralsvägen 1 erbjuder mycket fina industriytor väl passande för både produktion och lagerhållning.
Ytorna är fördelande på två varma hallar och i anslutning till inpasseringen finns också möjlighet till kallager.

3335 kvm varmhall samt kallager om 545 kvm finns hyresledigt med möjlighet till flexibelt tillträde.

Utvändigt finns ca 1000 kvm inhängad uppställningsyta med två grindar som möjliggör en enkel av och på lastning.

Byggnaden har bra inlastningsmöjligheter både via markport med inlastningssluss och där porten mäter 4*4 m.

Personalytor finns i form av matsal, omklädningsrum samt ett mindre antal kontorsrum och konferens. Från
fastighetsägaren sida finns goda möjligheter för hyresgästanpassningen där lokalerna anpassas efter den nya
verksamheten och dess behov.

Lycke industriområde där fastigheten är belägen ligger i anslutning till riksväg 175 söderut från Arvika. Industriområdet
är ett cirka 90 hektar planlagt område. Här är främst tyngre industri lokaliserad, med arbetsplatser som till exempel
Arvika Gjuteri, Arvika Smide och Schott Termofrost.
Möjlighet till snabbt tillträde finns då ytorna står vakanta idag.

Lämna intresseanmälan eller ringa ansvarig uthyrare för en visning!

Snabbfakta
Lokaltyp

Industri/verkstad

Storlek

1000 - 3880kvm

Kommun

Arvika

Kommun

Lycke N Industriområde

Gatuadress
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Kommunikationer
Området ligger i anslutning till riksväg 61 och är mycket tillgängligt för den bilburne. Arvika centrum nås på bara några få
minuter. Ca 600 meter från fastigheten ligger busshållplats Viksgården. Här avgår linje 51, 103, 104 och 116, som går
mellan Arvika station och Ingesund, Stömne, Årjäng och Grums. Järnvägsstationen ligger endast 2 km från adressen.
Här passerar Värmlandstrafikens lokaltåg till Charlottenberg, Karlstad och Kristinehamn. Dessutom trafikerar SJ's
fjärrtåg till Oslo och Stockholm.

Service
Service: I Viks industriområde ligger ett flertal företag inom blandade branscher. Däribland Volvo Construction
Equipment, Arvika Gjuteri och Goodtech. Några minuters bilresa bort återfinns centrala Arvika med all sedvanlig service
du kan tänkas behöva.

Omgivning
Arvika är en tätort i västra Värmland med goda sjöförbindelser. Här finner ni Sveriges innersta hamn med förbindelse
med de sju haven och hamnen. Riksväg 61 går igenom staden lika så järnvägen mellan Laxå och Charlottenberg-Oslo
samt Värmlandsbanan. Lycke industriområde ligger i anslutning till riksväg 175 söderut från Arvika. Industriområdet är
ett cirka 90 hektar planlagt område. Här är främst tyngre industri lokaliserad, med arbetsplatser som till exempel Arvika
Gjuteri, Arvika Smide och Schott Termofrost.

Bilder

Fastigheten
Lokaltyp

Industri/verkstad

Storlek

1000 - 3880kvm

För mer info
Lisa Fredholm
Uthyrare

lisa.fredholm@nordicpm.se

