
EXIT 94  
AVFARTEN FÖR PROFFSEN



VÄLKOMMEN TILL EXIT 94 - AVFARTEN FÖR PROFFS

Exit 94 är den nya samlingspunkten för proffsen. Här ska du enkelt svänga av från
E4:an vid avfart 94 och ta dig till Industrigatan 18 eller nu mera kallad Exit 94. På 
Ljungarum ska det bli ett kluster av proffshandel som ska dra nytta av varandra. 
Idag används byggnaden främst som lager och det finns även en kontorsdel. 

Tanken är att omvandla lagerdelen till proffshandel och detta kommer att ska i 
flera etapper. När Södra Munksjön växer fram med bostäder, restauranger, kontor, 
växer också ett nytt centrum för proffshandel upp på Ljungarums industriområde.

Fullt anpassningsbara lokaler om 200 - 1 000 kvm
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LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL  BUTIK, LAGER & KONTOR FÖR 
   PROFFSHANDEL
YTA   200-1 000 KVM
ADRESS   INDUSTRIGATAN 18
HYRA   VARIERAR BEROENDE PÅ 
   ANPASSNINGSGRAD
NÄTVERK   FIBER
EL   EGET ABONNEMANG
P-PLATS   FINNS I ANSLUTNING TILL LOKALEN
VÅNINGSPLAN  GATUPLAN
LOKALSTORLEK  ANPASSNINGSBART
TILLTRÄDE  FRÅN CIRKA 9 MÅNADER FRÅN 
   AVTALSDAGEN

Företagscenter

Infart



ANPASSNINGSBARA LOKALER MELLAN 200-1 000 KVM

Ytan är ett förslag på hur stor en lokal kan vara. 
De lediga kvadratmeterna är helt anpassningsbara 

Takhöjden (max 4,4 m underkant balk)
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Industrigatan

A 360 kvm
(Uthyrd)

B 360 kvm
(Uthyrd)

C 720 kvm

E 485 kvm
F 485 kvm

D 3 600 kvm 
(Uthyrd)



OMRÅDESUTVECKLING SÖDRA MUNKSJÖN
Exit 94, på fastigheten Älghunden 1, är belägen i närheten av Södra
Munksjöområdet, där det just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete. 
   Jönköping växer och i samband med att ett stationsområde för den
nya höghastighetsbanan som planeras att byggas, ändras även området
runtomkring. Södra Munksjöområdet blir en förlängning av den
nuvarande stadskärnan. En helt ny stadsdel, med bostäder, resecentrum,
skolor, butiker och caféer växer fram. Hela området beräknas till en 
stolek om 296 hektar, inklusive del av Munksjön. På denna yta kommer 
bostäder för ca 14 000 personer byggas samt 11 500 arbetsplatserskapas.
   Exploateringen av Södra Munksjön kommer ske i fyra etapper och
avvecklingen av nuvarande verksamheter i området startarde i början av
2017. Många av verksamheterna i det nuvarande industriområdet
kommer behöva hitta nya lokaler, vilket även påverkar kringområdena.

Exit 94 är beläget på Ljungarum och visionen är att området kommer 
gå mot handel och service. Sannolikt kommer det att likna de områden 
som Södra Munksjön står för idag, med annan användning av fastighe-
terna.

Etapp 1

Etapp 2 Etapp 3

Etapp 4

Etapp 5



MUNKSJÖ-
STADEN

SÖDRA-
MUNKSJÖN

GAMLA
FLYGFÄLTET

SOLÅSEN

FRIDHEM

LJUNGARUM

A6/RYHOV

TORPA

HAGA

Munksjön

Rocksjön

Södra Munksjön- är idag ett industriområde med är igång att förvandlas. Södra Munksjön är det största
utvecklingsområdet i Jönköping och kommer att ge 20 000-25 000 boende, 11 500 arbetsplatser och 435
000 kvm komersiella ytor.

Fridhem- är idag ett proffhandels- och industriområde men i och med att det ligger precis vid Södra
Munksjön kommer en del av dessa företag behöva flytta. Visionen är att den nya stationen för snabbtå-
get ska ligga på Fridhem och med det kommer också kommersiella ytor, infartsvägar, parkeringar mm.

Solåsen- har tidigare varit ett lager- och logistikområde men är idag ett konsumenthandelsområde.
Här finns bland annat Media Markt, K-Rauta, Toys R us, Rusta och Royal Design. Det finns ett par
logistikföretag kvar på Solåsen men även den ytan vill kommunen utveckla till konsumenthandel.

Haga- är ett mindre industriområde längs med riksväg 40.

Ljungarum- är idag ett lager-, logistik- och industriområde med både stora och små företag. Dagens
proffshandel finns på Södra Munksjön och Gamla Flygfältet vilka är under omvandling. På sikt måste
många verksamheter flyttas och Ljungarum står som ett starkt alternativ.



VÄLDIG VÄXTKRAFT VID VÄTTERN 
Jönköping har en målsättning för bostäder som innebär 10 000 nya bostä-
der 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 
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 A6 Center, 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 pla-
nerar 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 12 000 

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. 

JÖNKÖPING
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 till-
hör 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 
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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 enkel-
het 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 STÄLLS I FÖRSTA HAND TILL  
ANDERS MÅRTENSSON.

QUADRENT
Östra Storgatan 33
Box 699
551 19 Jönköping

TEL: 036- 440 04 90
MAIL: info@quadrent.se
www.quadrent.se 

REBECCA GRENNARD
MOBIL: +46 726 44 28 90
rebecca.grennard@quadrent.se

ANDERS MÅRTENSSON
MOBIL: +46 709 74 99 95
anders.martensson@quadrent.se 



NUVARANDE PLANRITNING


