Tallvägen 2
Om lokalen

Om lokalen
Lättillgänglig lagerlokal i fint skick. Bra läge i industriområdet Södertälje Södra, 500 m från E4:an.
I industiområdet Södertälje Södra, 500 m från E4:an, finns en lättillgänglig lagerlokal om ca 321 kvm i bra skick.

Lokalen passar främst för lagerhållning och utgörs av en öppen yta. En stor port för bra in och urlastning finns om
4x4,5m.

Lokalen är relativt nybyggd och erbjuder fräscha ytor. Lokalerna kan anpassas efter önskemål. Det finns även möjlighet
att utöka lagerytorna med ytterligare ca 200 kvm.

Kombinationen av goda in- och utlastningsmöjligheter, möjligheter till sammanslagning av ytor, snabbt tillträde,
strategiskt läge samt en bra prisbild gör dessa ytor mycket attraktiva.

Utanför lokalen finns en tilltagen parkeringsplats med goda parkeringsmöjligheter.
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Kommunikationer
Buss: Närmaste busshållplats nås inom 200 m och trafikeras av linjerna 754, 802 samt 788. Från Södertälje station tar
resan med buss till Tallvägen ca 20 min. Tåg: På kortare gångavstånd, ca 600 -700 meter ligger pendeltågsstationen
Södertälje hamn. Resan till Stockholms centralstation tar ca 40 min.

Parkering
Parkeringsplatser finns till en kostnad av: Enkel plats- 500 kr/mån. Plats med uttag för värmare som, elen påslagen ca 3
timmar/dag. 750 kr/mån.

Service
I närområdet finns logistikfastigheter, verkstäder, B2B, mindre industrier, kontorsfastigheter, lunchrestauranger. Bland
annat Jacobs Restaurang inom några hundra meter samt populära Glashyttans värdshus som är väl värt ett besök. Även
Service som Willys mataffär, Friskis & Svettis och Circle K nås inom ett par 100 meter. Ca 4 kvm norr om fastigheten
finns Morabergs handelscenter med ett flertal stora butiker såsom Jula, Stadium Outlet, Elgiganten, Plantagen, K-rauta,
m.fl. Ca 3 km nordväst ligger Södertälje centrum som erbjuder, butiker, restauranger och flertalet matbutiker.

Omgivning
Fastigheten ligger ca 3 km sydost om Södertälje centrum i stort och uppbyggt industriområde, Södra. Området ligger
längs E4:an och stäcker sig över både den östra och västra sidan, samt angränsar mot Södertälje hamn (Igelstaviken) i
öster. Södertälje hamn är en allmän hamn och samtidigt regionens största knutpunkt för godstransporter Den samlade
industribebyggelsen i området sträcker sig som ett ca 3 km långt bälte ända in till stadens centrum. I den norra delen av
hamnen pågår ett detaljplanearbete för att utveckla bostäder med ett sjönära läge. Den befintliga industiytan ska
utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.
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