Lokal för
industri eller
verkstad med
kontor och
butik
600–2300 kvm

Kärrlyckegatan 7
Arendals Industriområde
Göteborg

Nyrenoverad fastighet
Hela fastigheten är under renovering och när det är färdigt är alla
ytskikt renoverade med nya ljusa och fräscha kontor, ny belysning,
ny platta i lager/verkstad, nya fönster och nya portar, ny ventilation, ny uppvärmning och ny asfalt på hela inhägnade gårdsytan.
Användningsområdet är i dag industri eller verkstad med kontor
som kan utvecklas och anpassas tillsammans med en eller flera
hyresgäster. Kontoret i markplan kan även nyttjas som yrkesbutik
eller utställning.

Flexibel yta
Den lediga ytan är 2300 kvm som kan delas upp i enheter från 600 kvm. Möjligheterna är många
både avseende lokalernas storlek och utformning. Även en tillbyggnad är möjlig.
Ytorna fördelar sig på 1524 kvm industri/verkstad och 776 kvm kontor med eller utan omklädningsrum. Takhöjden är 6 meter upp till balk och i en del av verkstadsytan är det en entresol.
Bottenplattan är ny med flera brunnar, oljeavskiljare och den klarar en belastning på 3,5 ton per
kvadratmeter.Det finns flera stora och rejäla portar och en travers med en kapacitet på 5 ton.
Kontoret har blandad planlösning i två plan och kan i sin utformning påverkas av den nya hyresgästen. Hiss kan installeras vid behov.
Lokalerna har ny ventilation med kyld tilluft och modern effektiv uppvärmning.
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Arendals Industriområde på
Hisingen i Göteborg
Arendal är ett renodlat industriområde som
ligger på Västra Hisingen i Göteborg. I Arendal
fanns tidigare Arendalsvarvet som numera
är ett stort industriområde med många olika
företag. Här finns bland annat huvudkontor
och utvecklingsavdelning för Volvo Bussar
samt produktionsanläggningar för flera av
Volvos underleverantörer. Här finns även Volvo
Museum och Göteborgs viktigaste Hamnanläggning. Andra bolag i området är Preem samt
Arken Hotel Art Garden Spa.
Fastigheten ligger i nära anslutning till
nya Sörredsmotet bara 3 min med bil från
Volvos huvudkontor och lika långt är det till
Göteborgs Hamn.
På fastigheten finns det gott om yta för
parkering av personalens och gästers bilar
samt lastbilar.
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Lager/industri/verkstad/
butik med kontor och stor
inhägnad gårdsyta.

PORTAR

4 st

Kommunikationer
Bara 3 min från Torslandavägen 155:an når
man de stora lederna båda norrut och söderut.
Både Röd och lila express går från Sörredsmotet, 10 min gångväg från fastigheten. Den
ena till Centralstationen och den andra till
Frölunda torg, via Högsbo och Järnbrott.

Service i området
All form av service finns endast 5 minuter från
fastigheten på Torslanda Torg eller Amhult
centrum.

Våning 1

Bottenplan

