
ARENASTADEN
DEN PERFEKTA PLATSEN FÖR DITT NYA KONTOR 



ARENASTADEN – NÄRA TILL ALLT!
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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



Evenemangsgatan 17

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 som trafikerar sträckan 
Odenplan–Hagastaden–Arenastaden. 
Området är även lättillgängligt med bil 
och man tar sig enkelt till såväl Bromma 
som Arlanda flygplats. 



 
 
I en modern fastighet på Dalvägen/Evenemangsgatan finns nu både en restaurang-/butikslokal om 396-675 kvm samt två kontor om 279 och 1019 kvm lediga. 

Med entré från Dalvägen 28 finns en trevlig restauranglokal med uteservering i sydvästläge. Den generösa takhöjden om ca 4,3 samt de ljusa ytorna ger 
fantastiska förutsättningar för etablering av restaurang- eller butiksverksamhet. 

Den mindre lokalen om 279 kvm är en perfekt lokal för kontor, showroom eller konferens. Lokalen har en takhöjd  om ca 2,7-3,6 m och ljusa ytor. Den 
egna entrén direkt från Evenemangsgatan 17 ger mycket god tillgänglighet.

Kontorslokalen om totalt 1019 kvm har den perfekta blandningen av öppna ytor, både större och mindre mötesrum samt flera små samtalsrum. Kontoret 
är modernt och luftigt utformat och nås via ingång från Evenemangsgatan 17.

Fastigheten har ett perfekt läge 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.

Kontoret om 279 kvm 

Restaurang-/ butikslokal med stora fönster som släpper in mycket ljus

RESTAURANG / BUTIK ELLER DITT NYA KONTOR!

Kontoret om 1 019 kvm 



Gemensamma ytor i fastighetens entré

FAKTA NORDIC PM

Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter med lång erfarenhet och bred kompetens inom  
fastighetsbranschen. Vårt tjänsteutbud är huvudsakligen uppdelat i fyra affärsområden:
Fastighetsförvaltning, Lokaluthyrning, Fastighetsutveckling och Fastighetstransaktioner.

Våra motton ”Always on Site” och ”Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore  
våra egna”, avspeglar i korthet det synsätt och den metodik som präglar hur våra  
medarbetare tar sig an det dagliga arbetet med fastigheterna.

Nordic PM förvaltar: 408 fastigheter
Sammanlagd yta: 2 684 000 kvm i 159 kommuner
Antal medarbetare: 64

Välkommen att kontakta mig!

Linnea Minten, Nordic PM
Tel 070-266 70 37

linnea.minten@nordicpm.se


