
RINGVÄGEN 59
”BUTIKSLOKAL MED BRA HANDELSLÄGE”



Ljus fin butikslokal med stora glaspartier i hörnläge på handelsområdet 
Söderport. Lokalen lämpar sig väl för det mindre företaget som söker ett 
bra handelsläge med ljus och fräsch butiksmiljö med goda skyltmöjlig-
heter. Här finns nu möjlighet för ditt företag att etablera sig i ett befintligt 
handelsområde med bra kundflöde och goda parkeringsmöjligheter för 
kunder. Området trafikeras dagligen av ca 10 577 fordon per dygn vilket 
blir ca 3 860 605 potentiella möjligheter per år. Företag som Rusta, Jysk, 
Blomsterlandet, Jem & Fix, Greens och Restaurang Söderport finns etable-
rade i handelsområdet idag. Dessutom ligger Ica Maxi, Granngården, Mio 
och Apoteket hjärtat på andra sidan Malmövägen. Till handelsområdet 
tar du dig enkelt och smidigt med bil,buss eller cykel då centrala Värnamo 
endast ligger ca 5 min bort. 

HÖRNLOKAL MED  
UTMÄRKT SKYLTLÄGE
   



FLEXIBEL &
ANPASSNINGSBAR 

LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL  BUTIK
YTA   604 KVM
ADRESS   RINGVÄGEN 59, 331 32 VÄRNAMO
HYRA   KALLHYRA
NÄTVERK   FIBER
EL   EGET ABONNEMANG
P-PLATS   FINNS PÅ FASTIGHETEN
VÅNINGSPLAN  GATUPLAN
TILLTRÄDE  EFTER ÖVERENSKOMMELSE

Lokalen om ca 604 kvm är idag fördelad på en stor öppen butiksyta 
samt personalyta. Butiksytan är genomgående ljus och fräsch med stora 
glaspartier som bidrar till en mycket trevlig butiksmiljö. Lokalen kan med 
fördel utöver handel även anpassas för gym eller kontorsverksamhet. 



Ledig butikslokal precis intill Rusta. Parkering i anslutning till butiken.

Utmärkt skyltläge mot Malmövägen. Vy över handelsområdet Söderport.



Inspitationsbild vitvarubutik Inspitationsbild apotek.

Inspitationsbild golvbutik. Inspitationsbild möbelbutik



Värnamo kommun är belägen i västra delen av Småland och har en befolk-
ning på ca 33 300 invå-nare vilket gör det till den näst största kommunen i 
Jönköpings län. Läget längs E4 och med riksväg 27 som sträcker sig genom 
kommunen har Värnamo goda kommunikationsmöjligheter. Även tågförbin-
delserna till Värnamo är väl fungerandeoch i sam-band med de blivande 
höghastighetstågen planeras en tågstation i Värnamo med upptagningsom-
råde även för Kronobergslän. Sedan 1960-talet präglas kommunen av kraftig 
tillväxt vad gäller näringsliv, befolkning och bebyggelse.
   Näringslivet i Värnamo kännetecknas av den småländska företagsamheten, 
den omtalade Gnosjöandan, och Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest 
intressanta småföretagarregioner. Största privata arbetsgivare är 3M Svenska 
AB med sina 325 anställda. Största offentliga arbetsgivare är Värnamo kom-
mun med ca 3 025 anställda.
   I Värnamo finns ett gymnasium samt ett växande antal högskoleutbildning-
ar och KY-utbildningar på Campus Värnamo. Kommunen har en målsättning 
och vision om att öka invånarantalet till 40 000 år 2035.
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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 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 STÄLLS I FÖRSTA HAND TILL  
DAVID HJALMARSSON.

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

DAVID HJALMARSSON
MOBIL: 0701 97 45 54
david.hjalmarsson@quadrent.se



PLANRITNING - 604 KVM 



SITUATIONSPLAN SÖDERPORT 

Ledig lokal, 604 kvm


