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Frans Suell 14

LOKAL I KLASSISKT UTFÖRANDE VID
STORTORGET
Lokalen är i mycket bra skick med
konferensrum, mötesrum och öppet
landskap med härligt ljusinsläpp. 
Lokalen har en mix av arbetslandskap och
rum som passar för kontor och möten.

Vid eventuell renovering tar man hänsyn
till tidstypiska detaljer som präglar hela
huset.

FASTIGHET
Något mer centralt är svårt att hitta i
Malmö. Några minuters promenad från
Malmö C med buss- och tåg-förbindelser
till och från hela regionen. Runt hörnet
hittar 
du ett stort utbud av shopping,
restauranger, hotell och
konferensanläggningar med tillgång till all
tänkbar service. 
Besöksparkering finns på Stortorget.
Medan Malmö växer och breder ut sig i
alla väderstreck förblir det här kvarteret
stadens hjärta. Här är kärnan där allt utgår
ifrån. Här är det en skön blandning av
äldre och nya hus, där små innovativa
grepp ger gatan karaktär och charm. 

Parkering
Till huset hör ett garage med möjlighet att
hyra platser. I närheten finns även andra
parkeringshus. 

Omgivning
Fastigheten är belägen vid Stortorget mitt i
centrala Malmö med ett stort utbud av
restauranger, butiker, hotell-och
konferensmöjligheter runt hörnet.

Allmänt
I fastigheten finns fiber med möjlighet för
hyresgästerna att ansluta sig till flera olika
operatörer.
Kontorslokalerna i fastigheten är utrustade
med kyla.

Kontakt

Ensar Gigovic
Kommersiell uthyrare

+46101675412

ensar.gigovic@stena.com



Frans Suell 14

FAKTA

Fastighet: Frans Suell 14
Adress: Mäster Johansgatan 6
Stad: MALMÖ
Område: City
Storlek: 122 m²
Tillträde: Enligt ö.k.

ÖVRIGT

Yta lokal: 122 kvm
Fastighetstyp: Blandfastighet med
butikslokaler, kontorslokaler, restauranger
och lägenheter
Område: Innerstaden
Avstånd Malmö C: 300 meter 
Parkering: Hyrplatser i garage
Våningsplan: 3
Hiss: Hiss finns



Kommunikation & service
Här har du ett par minuters promenad till själva navet för pendling i regionen – Malmö Central. Där
tar du dig vidare med tåg, stadsbuss, länsbuss, flygbuss och långfärdsbuss. Tågen till Danmark
går i rusningstid var tionde minut och du är i Köpenhamn på cirka en halvtimme. För pendlare i
kollektivtrafiken finns knappast ett bättre läge. 

Service
Både i huset och i närheten finns ett stort urval av lunchställen och längre ner på gatan ligger Lilla
Torg med alla sina restauranger. Malmö Central har idag en Food Court med internationell prägel
och på tio minuters promenad når du Malmö Saluhall med skandinavisk mat i framkant. Eftersom
du är mitt i stadens hjärta hittar du all tänkbar service och butiker i närheten.



Planritning



Bilder
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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 miljönanpassat 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 påväg, 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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