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MORDERN PRODUKTIONS- OCH LAGERLOKAL
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REBECCA GRENNARD
MOBIL: +46 726 44 28 90
rebecca.grennard@quadrent.se

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

LOKALFAKTA
TYP AV YTA LAGER/KONTOR/INDUSTRI

YTA  4 100 KVM

ADRESS  HIGH CHAPARRAL, 

  330 31 KULLTORP

KALLHYRA  CA 400 KR/KVM

VÅNINGSPLAN 1 PLAN + ENTRESOL

TAKHÖJD  7 METER UK. BALK I LAGERDELEN

NÄTVERK  FIBER

P-PLATS  FINNS PÅ FASTIGHETEN

EL  EGET ABONNEMANG

BYGGNADSÅR 2005

TILLTRÄDE  EFTER ÖVERENSKOMMELSE

Modern lagerlokal med tillhörande kontor om totalt ca 
4100 kvm med ca 7m takhöjd precis intill High Chaparral. 
Lokalen kan även med fördel användas för produktion då 
den stora öppna ytan i lokalen lämpar sig väl för större pro-
duktions linor. Angöring till lokalen sker via tre vädertätade 
lasthus samt markport. Parkeringsmöjlighet samt uppställ-
ningsyta finns i direkt anslutning till byggnaden. Fastigheten 
går att bygga till med ytterligare ca 4000 kvm byggnad. Vil-
ket säkrar möjligheten för det expansiva företaget att bedriva 
sin verksamhet här på lång sikt. 

STOR LAGERLOKAL VID 
HIGH CHAPARRAL
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Kontor
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HIGH
CHAPARRAL
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GNOSJÖ, HILLERSTORP
UTVECKLING
Gnosjö kommun arbetar de för att skapa en bra företags- och 
arbetsmiljö.  I gnosjö finns det mer än 250 tillvärkande före-
tag på endast sina 9 800 invånare vilket gör kommunen till en 
av de mest industritätaste kommunerna i Sverige.
   Gnosjö kommun strävar efter att ha invånarna i fokus 
genom bland annat systematisk utveckling av deras 
verksamheter. Kommunen ligger även strategiskt med  
några få mil till flera större städer så som Jönköping,   
Värnamo, Borås och Växjö.
   Hillerstorp är den näst största tätorten i Gnosjö kommun 
och ligger ca 1 mil från Gnosjö. Här finns all tänkbar servi-
ce som mataffärer, bank, bibliotek, skolor och äldreboende. 
Där finns även några av de större industrierna i kommunen 
så som Thule Sweden AB, Hillerstorps Trä AB och   
Pelly industri AB. 
   Förutom många industriföretag så är Gnosjö känt för  
temaparken High Chaparral som startades av entreprenören 
Bengt ”big Bengt” Erlandsson 1966.
   Området är omgivet av många industrier och mycket skog 
vilket bidrar till den småländska skogskänslan. Andra före-
tag runt lokalen är bland annat High Chaparral, Brännehylte, 
Troax och Hillerstorpsträ. På grund av den välkända tema-
parken med ca 170 000 besökare varje år så är det ett mycket 
bra skyltläge ut mot parken och parkeringen.
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Byggnaden är fördelad på ca 3700 kvm lager 
och produktionsyta med tillhörande kontor i 
två plan. Lager-produktionsdelen består idag 
av en stor öppen yta med 7m takhöjd u.k balk. 
Kontorsdelen är fördelad i två plan om ca 200 
kvm vardera med pentry, wc samt showroom 

och konferensrum i nedre plan. På det övre planet 
finns kontorsutrymme som lämpar sig väl för arbete 
i öppet landskap. Stora möjligheter finns att anpassa 
lokalen utefter en ny hyresgästs verksamhet.

Mindre avikelser på ritningen finns.

LAGER MED HÖGT I TAK
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Kontor

Kontor
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Kontor

Showroom/kök
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Kontor

Exteriör byggnad
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Exteriör lastkaj

Lager
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Lagerport till lastkaj

Djupstallage
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Djupstallage

Lager
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Lastkaj

Exteriör
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Gnosjö  
Gnosjö kommun är relativt stor och belägen i västra 
delen av Jönköpings län. Kommunen gränsar till Gi-
slaveds kommun, Vaggeryds kommun och 
Värnamos kommun. Idag har Gnosjö ~9  821   in-
vånare  och  är  en  kommun  i  Jönköpings  län.  
Centralort  är  tätorten  Gnosjö  och  kommunen 
är mest känd för Gnosjöandan. Gnosjö-andan är ett 
inslag i kulturen i Gnosjöregionen och det  har  gjort  
regionen  till  ett  framgångsrikt  småföretagarom-
råde.  Uttrycket  är  ett  kännetecknande  av  drif-
tighet,  småföretagande  och  informella  nätverk,  
och  ses  då  som  motsats  till  områden  färgade  
av  bruksmentalitet.  Regionen  har    historiskt  haft  
rika  sociala nätverk, bland annat ett stort antal fri-
kyrkor och  starka  nykterhets-  och  idrottsrörelser.  
Gnosjö-andan är sedan 1997 ett av Gnosjö kommun 
registrerat varumärke.     
   Det finns flera stora turistmål i kommunen och 
erbjuder mycket inom kultur- och fritidsaktiviteter. 
så som High  Chaparall,  Store  Mosse  och  Hylténs  
Industri-museum.

Gnosjö näringsliv och utveckling 
I Gnosjö kommun arbetar de för att skapa en bra 
företags- och arbetsmiljö.  I gnosjö finns det mer än 
250 tillvärkande företag på endast sina 9 800 invå-
nare vilket gör kommunen till en av de mest indu-
stritätaste kommunerna i Sverige. De flesta företag 
i området har mellan 5-20 anställda. Gnosjö kom-
mun har även försedd med senaste inom maskin-
väg och är beredd att mötas med höga krav. Några 
av förtagen i kommunen är bland de ledande i sin 
branch.  Kommunens största privata arbetsgivare är 
Thule Sweden AB med ~325 anställda. Den störs-
ta offentliga arbetsgivaren är Gnosjö kommun med 
~925 anställda.
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GNOSJÖ

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
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Gnosjö är en kommun som ligger i Jönköpings län som bland annat är känt för den så kallade 
Gnosjöandan. Kommunenn ingår även i det så kallade GGVV-regionen, mer känd som Gnosjöregionen.
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Lokaler på dina villkor.
Quadrent arbetar med uthyrning av lokaler i Jönkö-
ping 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 lokalmark-

naden 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 
Rebecca Grennard. 

Quadrents support i vårt arbete med att finna nya ända-

målsenliga lokaler för vår verksamhet har varit 

ytterst professionell och hjälpsam.”

LENNART GARPENSTEDT, VD, PREH SWEDEN AB

www.quadrent.se, info@quadrent.se 

Besök & postadress: Östra Storgatan 3, 553 21 Jönköping

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

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