Trelleborgsvägen 87-93
Om lokalen

Om lokalen
Nu finns det möjlighet att hyra verkstad/lager i Svedala!
På Trelleborgsvägen 87-93 i Svedala finner ni bra yta för lagerhållning eller lättare produktion/verkstad. Här kommer ni
bl.a. ha Svevia och Arento som grannar.

Den tidigare smörjhallen är på ca 87 kvm har egen markport och två mindre förrådsutrymmen. Ytan ligger i en
tegelbyggnad med betonggolv, som ger en härlig industriell känsla.

Möjlighet till snabbt tillträde finns då lokalen står vakant idag.

Varmt välkommen att kontakta ansvarig uthyrare för ytterligare information!

Snabbfakta
Lokaltyp

Industri/verkstad

Storlek

87kvm

Kommun

Svedala

Kommun

Aggarp

Gatuadress

Trelleborgsvägen 87-93

Planritning

Trelleborgsvägen 87-93
Kommunikationer
Länsväg 108 passerar precis jämte fastigheten och Svedala trafikplats på E65 ligger endast 2 minuters bilresa bort.
Således nås platsen smidigt med bil och du når centrala Malmö på 20 minuter. Svedala station, för Pågatågen och
bussar, ligger 1,6 km från fastigheten. Pendeltågen som stannar här trafikerar bland annat Malmö centralstation samt
Höör, Simrishamn, Helsingborg och Ystad. Busstation Svedala Södra Infarten, som trafikeras av linje 145 (Svedala
station-Trelleborg station), ligger några hundra meter från fastigheten.

Service
För den bilburne finns Malmö centrums breda serviceutbud bara 20 minuter bort. Där återfinns all tänkbar service som
en storstad kan tänkas erbjuda. Centrala Svedala, 1.5 km från Trelleborgsvägen 87-93, ger plats åt en hel del
verksamheter som tillgodoser de vanligaste servicebehoven. Här finns livsmedelsbutiker, apotek, gym, frisörer,
systembolag, bensinstation, bibliotek, florist, bageri, restauranger och pubar. Vid Svedala idrottsplats finns dessutom
friluftsbad och tennisbana.

Omgivning
Svedala är en tätort belägen omkring 18 km nordväst om Malmö. Här bor nästan 13 000 invånare och årligen hålls
SommarRocken Svedala, en av Sveriges största ideellt drivna festivaler, på orten. Svedala utgörs främst av
bostadsområden och jordbruksmark, men flera aktörer inom industri, transport, bygg och tillverkning är verksamma i
området.

Fastigheten
Lokaltyp

Industri/verkstad

Storlek

87kvm

För mer info
Linda Genborg
Uthyrare

076-382 80 26
linda.genborg@nordicpm.se

