ÖSTRA STORGATAN 3
ENSKILDA KONTORSRUM I HÖGSTA KLASS
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MODERNT KONTOR MITT I CENTRALA
JÖNKÖPING
Här finns en möjlighet att hyra högklassigt
kontorsrum i en exklusiv och representativ
kontorsgemenskap. Rummen hyrs ut möblerat.
Passar
exempelvis
mindre
konsultbolag,
advokatbyrå eller verksamhet inom försäkring eller
finans. Varmhyra inklusive städning av allmänna
ytor, fiberdata, tillgång till stora mötes- och
konferenslokaler. Tillgång till kopiator/scanner/
printer finns. Alla rum är individuellt låsbara och
lokalen är larmad. Lokalerna är totalrenoverade
under 2018. Inflyttning kan ske omgående, endast
fem rum kvar.

Lokalerna har bra läge på Hoppets Torg/Östra
Storgatan med en omgivning som utgörs av butiker,
restauranger och gym mm. Inom 150 m finns
hållplats för citybussar med frekventa avgångar.
Avstånd till järnvägsstation ca 250 m. Möjlighet till
parkering finns i närliggande parkeringshus samt ett
fåtal lediga platser på baksidan av fastigheten (mot
avgift, förhandlas separat med fastighetsägaren).
För mer information kontakta i första hand
Andreas Stoor.

LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL

ENSKILDA KONTOR

ADRESS

ÖSTRA STORGATAN 3, 553 21 JÖNKÖPING

YTA

CA 8 KVM PER RUM + GEMENSAMMA YTOR

VARMHYRA

FRÅN 6 000 KR PER RUM

PARKERING

FINNS PÅ FASTIGHETEN (FÖRHANDLAS MED FASTIGHETSÄGARE)

VÅNING
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TILLTRÄDE

ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

ANDREAS STOOR
076-397 79 00
andreas.stoor@a-p.se
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Lounge

Lounge
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ROSENLUND

VÄSTER

ÖSTER

LILJEHOLMEN

ATOLLEN
KÅLGÅRDEN

EKHAGEN

SÖDER
MUNKSJÖSTADEN
TORPA
ASECS/
RYHOV

GAMLA
FLYGFÄLTET
SÖDRAMUNKSJÖN

FRIDHEM

SOLÅSEN

HAGA

LJUNGARUM

MED SMÅLANDS GRÖNA SKOGAR RUNT KNUTEN
Lokalen är placerad på Östra Storgatan 3 vilket är en
av de mest centrala delarna av Jönköping. Med sina
142 427 invånare är Jönköping en av Sveriges 10 största
kommuner. Med sin strategiska placering mitt emellan
Skandinaviens huvudstäder och med goda kommunikationer längs E4:an har Jönköping blivit känt som ett
ledande transport och kommunikationscentrum inom
handel. Genom Elmia har Jönköping även blivit ett
centrum för mässor.

Jönköpings kommun har ett rikt näringsliv med ca
12 000 företag i varierande storlek och bransch registrerade. På Högskolan i Jönköping studerar ca 12 000
personer och 28,3 % av befolkningen i kommunen har
högskoleutbildning.
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Korridor

LEDIG YTA
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KONTORSRUM

PLANLÖSNING
På Östra Storgatan 3 finns det möjlighet att hyra ett eller
flera separata kontorsrum med tillgång till lounge, kök,
ett större konferensrum och ett mindre mötesrum som
går att boka, gemensam takterrass m.m.. Lokalen hyrs
ut av A&P Fastighetstransaktioner och idag finns det
verksamheter inom fastighetstransaktioner, fastighets-

förmedling, PR-konsult, och kapitalrådgivare. Rummen
hyrs ut från 6 000kr varmhyra beroende på vilken placering och storlek på kontoret. För tillfället finns det fem
kontorsrum lediga där fyra är mindre med plats för en
person per rum och ett är större med plats för två till tre
personer.
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Exempel kontor

Exempel kontor
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Lounge

Kök
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Stort konferensrum

Litet mötesrum
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Litet mötesrum

Entré
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WC

WC
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JÖNKÖPING
Vid Vätterns södra strand ligger Jönköping, en stad
som befinner sig i ett expansivt läge och utveckling.
Staden och dess centrum präglas av en ökande tillväxt
som skapar en pulserande stad.
Väldig växtkraft vid Vättern
Jönköping har en målsättning för bostäder som innebär 10 000 nya bostäder till år 2035. Som del av denna
plan växer nya områden fram, både i och en bit utanför
Jönköping. Exempel är Atollen med drygt 100 bostäder
samt butiker, restauranger och kontor. Även Tändsticksområdet utvecklas till ett handelsområde med
ett höghushotell som mittpunkt. Ett annat exempel är
södra Munksjöområdet som planeras bli ett helt nytt
område med station för den tänkta höghastighetsbanan. Området kommer utgöras av bostäder, handel
och kontor. I närheten av Asecs, det stora köpcentret,
planeras också ett bostadsområde med så många som
flera tusen nya bostäder.
Staden växer också tack vare att även omkringliggande områden utvecklas. Bland annat i Bankeryd, knappt
1 mil utanför Jönköping, planeras ett 100-tal nya
bostäder vilket leder till vidareutveckling av området
Torp. Huskvarna, lite drygt en halv mil utanför stan,

gör också satsningar på bostäder och planerar omkring
800 nya på området Maden.
Nämnvärt närande näringsliv
Mångfald och variation är Jönköpings näringslivs
ledord. Staden har ett starkt näringsliv med många
välkända varumärken. Här finns flera stora koncerner
såsom Huskvarna, Kinnarps, Fagerhult och Herenco. I
dag finns ca 13 700 företag i staden, närmare hälften är
aktiebolag.
Jönköping har Sveriges fjärde största logistikläge.
Detta dels tack vare det goda geografiska läget som den
naturliga mittpunkten mellan Stockholm och Malmö.
Dels också tack vare Jönköping University som ger en
tillgång till relevant akademisk utbildning och arbetskraft. Drygt hälften av studenterna från högskolan väljer att stanna kvar i Jönköping. Detta gör att kommuen
tillhör en av de kommuner i Sverige som har flest andel
högutbildade. Drygt 30% av jönköpingsborna har en
eftergymnasial utbildning. Tack vare detta finns en
grogrund för ett ständigt växande näringsliv.

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
144 000
142 000
140 000
138 000
136 000
134 000
132 000
2017

2018

2019

2020

2021 kv .3
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QUADRENTS SUPPORT I VÅRT ARBETE MED ATT FINNA NYA
ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER FÖR VÅR VERKSAMHET HAR
VARIT YTTERST PROFESSIONELL OCH HJÄLPSAM.”
LENNART GARPENSTEDT, VD, PREH SWEDEN AB

Lokaler på dina villkor.
Quadrent arbetar med uthyrning av lokaler i Jönköping med omnejd. Vi fungerar som länken mellan
fastighetsägare och hyresgäst vilket skapar trygghet
och enkelhet för dig som letar efter ny lokal.
På Quadrent har vi lång erfarenhet av lokalmarknaden i Jönköping och vi har ett tätt samarbete med de

flesta fastighetsägarna i kommunen. Det gör att vi har
många lokaler att visa upp och det blir lättare att hitta
rätt utifrån behoven i er verksamhet.
Frågor om lokalen besvaras i första hand av
Andreas Stoor.

ANDREAS STOOR
076-397 79 00
andreas.stoor@a-p.se

www.quadrent.se, info@quadrent.se
Besök & post: Östra Storgatan 3 Jönköping | 55 321 Jönköping
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