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ARLANDA FLYGPLATS 
30 min, Pendeltåg

DANDERYDS SJUKHUS
5 min, Buss

ODENPLAN
4 min, Pendeltåg

CENTRALSTATION
 7 min, Pendeltåg

T-CENTRALEN
 6 min, Pendeltåg

GULLMARSPLAN
  23 min, Tunnelbana + Pendeltåg

SUNDBYBERG
9 min, Tvärbana

BROMMA FLYGPLATS
22 min, Buss +  Tvärbana

ALVIK
20 min, Tunnelbana + Pendeltåg  
25 min, Tvärbana

ÅRSTABERG
16 min, Pendeltåg

ARENASTADEN

ARENASTADEN – NÄRA TILL ALLT!



ARENASTADEN EN STADSDEL UTÖVER DET VANLIGA!
I Arenastaden växer en av norra Euro-
pas modernaste stadsdelar fram, ett 
helt nytt område som sjuder av liv från 
morgon till kväll. 

Genom att väva samman goda kommu-
nikationer, moderna och flexibla kontor, 
bostäder, shopping, hotellupplevelser, 
sport och musikevenemang skapas en 
stadsdel utöver det vanliga.

Arenastaden är strategiskt beläget vid 
Solna Station. Under högtrafik går det 
åtta pendeltåg i timmen, varav två går 
från och till Arlanda. Till Stockholm City 
tar resan 7 minuter och med citybanan 
når man Odenplan på bara 3 minuter. 
Tvärbanan går från Arenastaden och  
Solna station hela vägen till Sickla udde. 
Här finns också ett tiotal busslinjer.  
Mall of Scandinavia når man på 1 minut 
till fots.  
 
2025 ska Arenastaden få en egen tunnel-
banestation på sträckningen Odenplan–
Hagastaden–Arenastaden. Området är 
även lättillgängligt med bil och man tar 
sig enkelt till såväl Bromma som Arlanda 
flygplats. 
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Evenemangsgatan 17



 
 
En modern lokal med industriell karaktär på bästa läge i Arenastaden finns nu ledig. Lokalen om 1022 kvm kan delas i två med en 
minsta yta om ca 488 kvm.
 
Kontorslokalen har en del som är stilrent utformad med undertak och släta vita väggar mixat med glaspartier som ger lokalen fin 
rymd och bra ljus. Lokalens andra del har en mer industriell karaktär med betonggolv, grovputsade väggar, spånskivor,synliga 
installationer och dova färger som tillsammans skapar en råare känsla. Lokalen har entré från två olika trapphus vilket ger ett generöst 
ljusinsläpp tack vare fönster i flera väderstreck samt glaspartier mot ljusgårdar med imponerande rymd.

Lokalen har ett perfekt läge i fastigheten på Evenemangsgatan där ett flertal större företag har sina kontor och många människor 
har sina arbetsplatser. Mall of Scandinavia med sitt stora utbud av shopping och service är beläget tvärs över gatan.

NAJADEN i Haninge

Loungedelen med stora glaspartier mot en öppen ljusgård

ARENASTADEN

Öppet och lättmöblerat kontorslandskap

DEN PERFEKTA LOKALEN FÖR DITT NYA KONTOR
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LOKALENS MÖJLIGHETER
Evenemangsgatan 17

488 kvm 488 + 534 kvm534 kvm
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Välkommen att kontakta mig för  
närmare information om lokalen.

Ulrica Sjölund, Nordic PM
08-406 80 30
070-656 80 14
ulrica.sjolund@nordicpm.se

nordicpm.se

FAKTA
Evenemangsgatan 17 har ett bra läge mitt i Arenastaden 

Området: Sammanlagt planeras för 30 000 arbetsplatser och 2 000 bostäder i området.
Geografiskt: 7 minuter till Stockholm City och 3 minuter till Odenplan med citybanan.
T-Solna Centrum når man på 9 minuters promenad.
2024 ska Arenastaden få en egen tunnelbanestation på sträckningen Odenplan–Hagasta-
den–Arenastaden. Området är även lättillgängligt med bil och man tar sig enkelt till såväl 
Bromma som Arlanda flygplats.
Parkering: Varmgarage finns i fastigheten. Möjlighet finns att hyra p-platser. För besökare 
finns betalparkering såväl på Evenemangsgatan som på Dalvägen och även på Mall of 
Scandinavia. 

Ett nyrenoverat trevligt kök


