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Sfären 9

FASTIGHET I STRATEGISKT LÄGE
INTILL E18, BERGSHAMRA
I ett strategiskt bra läge hittar du denna
lokal som passar bra som vårdlokal, äldre-
och omsorgsboende, utbildningslokal samt
kontor och konferens. Här har du
möjligheten att skapa en fantastisk plats
för just din specifika verksamhet med alla
faciliteter samlade under samma tak. 

Den totala lokalytan är 3118 kvm fördelat
på 5 våningsplan. Här finns möjlighet att
hyra hela eller delar av lokalen.

Plan 1: 922 kvm
Plan 2: 758 kvm
Plan 3: 758 kvm 
Plan 4: 340 kvm
Plan 5: 340 kvm

Lokalen har en härlig och ljus entréhall
som ger ett mäktigt första intryck. I mitten
av lokalen finns en ljusgård vilket skapar
en härlig känsla av ljus och rymd. 

På entréplanet/bottenvåningen finns även
en stor öppen yta som passar bra som en
samlingsyta/lounge med exempelvis
reception. 

I dagsläget består lokalen av rum i
varierande storlekar men här har du som
hyresgäst stor möjlighet att vara med och
påverka lokalens utformning för er
specifika verksamhet.  

FASTIGHETEN
Fastigheten ligger med utmärkt skyltläge
mot E18.

Denna fastighet är inte belagd med moms
eller fastighetsskatt så det går bra att
bedriva momsbefriad verksamhet i
lokalen.

Kontakt

Madeleine Agerhill
Kommersiell uthyrare

+46101675560

Madeleine.Agerhill@Stena.com



Sfären 9

FAKTA

Fastighet: Sfären 9
Adress: Bockholmsvägen 1
Stad: SOLNA
Område: Stockholm
Storlek: 680-3118 m²
Arbetsplatser: -1 012
Tillträde: Enligt överenskommelse.

OMGIVNING OCH SERVICE

Här kan du njuta av vacker miljö med
närhet till Brunnsviken och de fantastiska
promenadstråken i Ekoparken. 

Sevärdheter som Bergianska trädgården
och Naturhistoriska museet med
Cosmonova finns inom gångavstånd. I
närområdet finns Bockholmen Hav &
Restaurang vilket är en väldigt trevlig och
välbesökt restaurang. 

I grannfastigheten finns bland annat
badanläggning, frisör, hudvård, kiosk,
catering och konferens. Vid Bergshamra
finns restauranger och butiker.



Kommunikation
Lokalen ligger strategiskt bra vid E18 alldeles inpå knuten. Området ligger 10 minuters bilresa från
Stockholms City och 12 minuter med T-bana. Promenaden från T-banan, station Bergshamra, till
fastigheten tar 8 minuter. Buss 540 stannar på hållplats Sfären (alldeles utanför lokalen) som
trafikerar sträckan Universitet - Tensta Centrum. Det finns väldigt bra cykelbanor hela vägen in till
centrala Stockholm och det tar cirka samt 20 minuter till Sergels torg och bara 5 minuter till
Stockholms universitet.

Garage- och parkeringsplatser finns men är begränsade till antalet. Därav passar verksamheter
som ej behöver så många parkeringsplatser bäst här.



Planritning



Bilder

SOLNA | Stockholm | Vård/Barnomsorg | 680-3118 m²



Med hållbarhet i fokus
Bygg och fastighetssektorn svarar för ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
Vi vill ta vårt ansvar så när vi förvaltar och bygger nytt har vi ett miljötänk hela vägen tillsammans
med dig som kund. I allt från att vi bytt ut miljöfarliga kemikalier vid rengöring till att vi använder en
hög andel miljövänliga material vi nyproduktion och hållbara energikällor. Vi har också tagit fram
ett miljöanpassat utbud för ombyggnationer av lokaler så att du som kund lätt kan göra
miljövänliga val.

Vi vill halvera vår klimatpåverkan från 2018 års mätning och till år 2030. Vi har redan kommit en
bra bit på väg, bara mellan 2018 och 2020 så har vi minskat vårt klimatpåverkan och totala
koldoixidutsläpp med 26%.

Det ska vara lätt att leva hållbart hos oss. För oss är det självklart att vi vill ta hand vår miljö,
tilllammans med dig som kund, för kommande generationer och vi följer självklart FN:s globala
miljömål.



Känsla för relationer
Vår ambition är att tillsammans med dig som kund vara med och skapa socialt hållbara städer,
kvarter och arbetsplatser där människor trivs, känner sig hemma och vill stanna länge.

Vi är ett familjeföretag som växt till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, men ändå inte.
Vi drivs av samma värderingar och engagemang, fortfarande med relationer i fokus.

Därför har alla våra kommersiella lokaler ett eget team med en dedikerad förvaltare, uthyrare och
fastighetsvärd som du kan kontakta när du behöver. Tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar
och produktiv arbetsmiljö. Och skulle behoven förändras kan vi nästan alltid erbjuda en lösning.
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