
MYCKET FIN VERKSTAD-/LAGERLOKAL, 
KYLVÄGEN 3, 556 52 JÖNKÖPING



Nu finns det möjlighet att hyra en lokal med guldläge på Kylvägen 3 precis vid 
Torsvik centrum. Fastigheten är på cirka 15 000 kvm vilket ger dig som företagare 
alla möjligheter att skräddarsy och växa in i en lokal som passar din verksam-
het. Befintlig byggnad är idag på 2 700 kvm med markportar och travers samt 
en takhöjd på minst 6 meter till nock. En extra bonus med lokalen är att den är 
utrustad med travers vilket gör att lokalen passar för de flesta industri-, logistik- 
och byggföretag.
Torsvik, med sina ca 4 500 anställda och närmare 100 st företag är en av Sveriges 
största och viktigaste logistikområden. I den direkta närheten finns Friskis och 
Svettis, Läkarhuset och restaurang Anne Husman. Med E4:an och kollektivtrafik 
precis intill går det inte få ett mer optimalt läge.

Invico är ett aktiebolag med ett 20-tal anställda. Invico fastighetsägaren som 
ser till hyresgästens bästa och förutom att syssla med modulbyggen äger de och 
förvaltar fastigeheter.

EN AVSTICKARE FRÅN E4:AN
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LOKAL MED STORA  
MÖJLIGHETER

LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL  VERKSTAD/LAGER/INDUSTRI
YTA   2 300-2 700 M2

ADRESS   KYLVÄGEN 3, 556 52 JÖNKÖPING
BYGGÅR   1988, 2016
HYRA   CA 570:-/M2 KALLHYRA
TAKHÖJD   SOM LÄGST 6 M I UNDERKANT AV BALK
PORT   4 PORTAR 4,5 M HÖG 5 M BRED
NÄTVERK   FIBER
P-PLATS   FINNS 
EL   EGEN MÄTARE    
VÅNINGSPLAN  1 PLAN + ENTRESOL
TILLTRÄDE  EFTER ÖVERENSKOMMELSE

En öppen lokal som enkelt kan anpassas utefter en ny hyresgästs verksamhet. 
Man välkomnas som besökare och anställd till lokalen av en trevlig entré med 
kontor direkt till vänster och en liten reception till höger. Ett större konferensrum 
finns intill receptionen via en korridor och rymmer upp mot 20 personer. På 
ovanvåningen finns personalutrymmen och pentry. Personalutrymmet är utrustat 
med både tvättmaskiner, dusch och WC. I dagsläget är det ett 20 tal anställda 
som byter om där med personliga skåp som förvaring. Ett extra stort plus för 
de anställda är den fina terrass som nyttjas flitigt under vår- och sommarhalvår. 
Lokalen har idag minst 6 meter till nock och det finns alla möjligheter att utöka 
byggnaden för den som behöver en större lokal. Det finns gott om uppställnings-
yta samt fyra större portar som är ca 4,5 meter höga och 5 meter breda. Lokalen 
är utformad på ett sätt som gör det enkelt att få genomkörning om man som fö-
retag behöver det. Tveka inte, vill du som företag ha en lokal på Torsvik och samt 
kunna växa? Då är detta lokalen för dig!



Lager och verkstads lokal Flera parkeringsplatser

Breda låsbara portar till fastigheten Stor uppställningsyta
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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 

126 000

128 000

130 000

132 000

134 000

136 000

138 000

2013 2014 2015 2016 2017

Diagramrubrik



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  
REBECCA GRENNARD.

QUADRENT
Östra Storgatan 3
Box 699
551 19 Jönköping

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

REBECCA GRENNARD
MOBIL: 0726 44 28 90
rebecca.grennard@quadrent.se

ASTRID HÄGG HANSSON
MOBIL: 0701 41 57 12
astrid.hagg.hansson@quadrent.se 
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