
Från 10 till 996 kvm finns

Ringvägen Södermalm 
Ringvägen 100, 9tr, Stockholm 11860, Sverige



Stockholm Ringvägen 
Ringvägen 100, 9tr, Stockholm 11860, Sverige
Från 10 till 996 kvm finns  
Affärscentret på Ringvägen 100 ligger i hjärtat av Södermalm, en av Stockholms centrala stadsdelar, i en byggnad 
med underbar utsikt över staden. Centret ligger på nionde våningen i en kontorsbyggnad som har en fantastisk 
modern känsla, med en iögonfallande glasentré och ett atrium. Stadsutsikten inbegriper den välkända musik- och 
sportarenan Globen och den vackra Årstaviken, medan affärscentrets strategiska läge bredvid stora vägar och 
nära tunnelbanan ger goda förbindelser till alla delar av staden. Affärscentret har moderna uppvärmnings- och 
ventilationssystem, restaurang på bottenvåningen och ett parkeringsgarage bredvid fastigheten. I Storstockholm bor 
en femtedel av Sveriges befolkning och dess ekonomi domineras av sektorerna service och avancerad teknik. Staden 
är även Sveriges finansiella centrum, stora banker och försäkringsbolag har sina huvudkontor här. 

Vägbeskrivning från närmaste flygplats: 
E4 från norr (Arlanda flygplats) Kör E4 söderut mot Stockholm och följ skyltarna mot Stockholm C. Följ skyltarna 
mot Stockholm C/Södermalm. Efter ca 40 km ta avfart 163 och följ skyltar mot Stockholm C/Södermalm. Kör in i 
Söderledstunneln och följ skyltar mot Södermalm. Efter 400 m ta avfarten mot Medborgarplatsen. Sväng höger in på 
Götgatan. Efter ca 750 m sväng höger in på Ringvägen. Efter ca 50 ligger centret på vänster sida (Bredvid Åhléns och 
Clarion Hotel).

Vägbeskrivning med allmänna transportmedel: 
Från T-Centralen tar du tunnelbanans gröna linje nummer 17 mot Skarpnäck, nummer 18 mot Farsta Strand eller 
nummer 19 mot Hagsätra. Gå av vid Skanstull (följ skyltarna ut ur tunnelbanan mot Clarion Hotel och Åhlens) och gå 
cirka 50 meter till Ringvägen 100.

Villkor: Kontor finns på flexibla villkor från 3 månader till 5 år eller mer. Kontor från 10 -996 kvm tillgängliga.Viktigt: Dessa uppgifter utgör inte del av något kontrakt. Ingen av 
styrelseledamöterna, anställda eller agenter har rätt att ge eller göra någon garanti eller representation till förmån för någon part. Även information och uppgifter ges i god tro,  
som avser köpare eller hyresgäster skall förvissa sig självständigt för riktigheten i alla frågor som de har för avsikt att åberopa. Alla förhandlingar är föremål för avtal.

Faciliteter
•	 24 timmars tillgång
•	 Centralt
•	 Goda transportförbindelser
•	 Parkeringsgarage
•	 Hiss
•	 Handikappanpassat
•	 Luftkonditionering
•	 Affärslounge
•	 Mötesrum
•	 Videokonferens
•	 Röstbrevlåda 
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