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Solna Access

Adress Sundbybergsvägen 1-3
Kontorsyta 24 600 kvm
Byggnadsår 1979
Ombyggnadsår 2003 
Arkitekt Kjessler & Mannerstråle



EN BESVÄRSFRI ARBETSDAG 
MED GEMENSKAP
• All service ni behöver finns i huset.  

• Gemensam reception, restaurang, café och lounge. 

• Konferensanläggning med mötesrum i olika storlekar upp till 150 
pers.

• Gym tillgängligt för alla hyresgäster.

• Gratis gemensamma allmänytor på entréplan. Perfekt för spontana 
möten eller om man vill variera sin arbetsplats.

• Parkering vid huset, laddstolpar för elbil och cykelrum.

• Nära till närservice i Solna Centrum.



KONTOR FÖR SKIFTANDE BEHOV

• Flexibilitet i kontorserbjudandet gör att ni kan stanna kvar 
om ni behöver skala upp eller skala ner er verksamhet. 

• Det går att arbeta aktivitetsbaserat eller med fasta platser. Vi 
anpassar och optimerar lokalerna efter era behov.

• Det går att hyra en kontorsplats eller flera våningsplan.

• Kontor från 60 till 1680 kvm.





Dela med grannen och få mer? 
På Solna Access hyr du mer än bara ett 

kontor.





LÄGET OCH OMRÅDET
• Solna Access är väl synlig från genomfartsleden mellan 

Stockholms city och Solna Centrum.

• Strax åt sydost hittar du Karolinska Institutet. Strax norrut 
ligger Friends Arena och Mall of Scandinavia.

• Solna är en mötesplats för bostäder och butiker,
företag och fritid. 

• 45 000 personer pendlar dagligen till något av de 8 000 
företag som verkar i Solna kommun.



E4

E4



KOMMUNIKATIONER
Massor med alternativ!



T-banans blå linje stannar vid Solna Centrum. 

Busslinjerna 67, 506, 507 och 508 stannar precis 

utanför huset. Direktbussar till Arlanda och 

Bromma Flygplats från Solna Centrum. 

Pendeltåg från Solna station till Arlanda/Uppsala. 

Lättillgängligt med bil via E4 och Solnavägen.



<2 min <10 min
Solna Centrum

<15 min
Solna Station



<15 min
Sankt Eriksplan

<10 min
Karolinska sjukhuset

<5 min
Påfart E4

<10 min
Bromma flygplats

<30 min
Arlanda flygplats



Det finns gott om parkering vid Solna Access. Både i garage och 

utomhus. Det finns också tillgång till laddstolpar.



VILL DU VETA MER?
Tveka inte att höra av dig!



Jimmie Hall

070-950 25 55
Jimmie.hall@realist.se

Uthyrare


