
Hyr lokal i Frösunda 
Gustav III:s Boulevard 26, 34 & 36, 429–1 767 m2
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"En modern och  
myllrande stadsdel i 
knutpunkten mellan 

Stockholm och Solna.”
Magnus Jenninger, uthyrare

Frösunda
Frösunda är en dynamisk stadsdel där 
satsningar som den nya arenastaden 
med Friends Arena och Skandinaviens 
största köpcentrum Mall of Scandinavia 
varvas med nya bostadskvarter och 
nya kontorsfastigheter. Att Frösunda är 
beläget nära såväl centrala Stockholm 
som Solna och Arlanda med Flygbussen 
på andra sidan Uppsalavägen kan vara 
en av förklaringarna till att så många 
stora företag valt att placera sina huvud-
kontor i stadsdelen. Eller vad sägs om 
att arbeta granne med HP, Canon, Eniro, 
Bisnode, SAS eller Icon? Skyltläget mot E4 
och den omedelbara närheten till både E4 
och E18 är också en bidragande faktor.

Frösunda är en spännande stadsdel där 
myllrande stadsliv blandas med stor-
skalig arkitektur och vacker natur. Föru-
tom Hagaparken och Brunnsviken som 
är föremål för populära lunchpromenader, 
finns här vackra parker och kulturhistor-
iska värden. I dag bor drygt 7 000 personer 
i området, här finns förskolor, skolor och 
service i form av bank, post, butiker, barer 
och restauranger.
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Områdeskarta

Gustav III:s Boulevard 26, 34 & 36 
Solna, Stockholm
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Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60

Gustav III:s  
Boulevard 26

I detta designmässigt och arkitektoniskt 
spännande kontorshus med tuffa glas- 
fasader är utsikten mot myllret på Gustav  
III:s Boulevard eller över Hagaparken och 
Brunnsviken på andra sidan slående.  
Huset ligger granne med Frösunda Port. 

Våningar över mark  5
Våningar under mark 2
Total yta   5 378 m2

Bredband   Fiber
Ventilation/kyla  Komfortkyla
Parkering   678 garage-och   
    utomhusplatser
Miljöklassificering  Miljöbyggnad Silver
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Gustav III:s  
Boulevard 34 & 36

Hyr lokal i självaste porten. På adressen 
ligger den berömda byggnaden Frösunda 
Port som är en modern, miljömärkt kon-
torsfastighet. Huset är utrustat med många 
garageplatser och i markplan ligger den 
stora restaurangen Frösunda Port.

Våningar över mark  5
Våningar under mark 2
Total yta   18 480 m2

Bredband   Fiber
Hiss   Person och  
    varuhiss
Ventilation/kyla  Komfortkyla
Planlösning  Flexibel
Parkering   678 garage-och   
    utomhusplatser
Miljöklassificering  Miljöbyggnad Silver 
Hyresgäster  Hewlett Packards,   
    Icon, Götenehus &   
    Stoneridge m fl

Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60
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Välkommen till en spektakulär lokal med 
höga glasväggar mot det myllrande livet 
på Gustav III:s Boulevard. Lokalen har 
hög takhöjd (cirka 6 meter) och fungerar 
utmärkt som showroom eller kontor. Upp 
till cirka 30 arbetsplatser om cirka 14 m2 
vardera ryms i lokalen.

Showroom/kontor
Hög takhöjd – 429 m2 med öppen 
planlösning.

Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60

Adress   Gustav III:s   
    Boulevard 26 
Plan    Markplan
Yta    429 m2 
Arbetsplatser   30
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Denna kontorslokal upptar hela top floor i ett 

spännande kontorshus med karaktäristisk 

design och arkitektur. Lokalen har magnifik 

utsikt i alla väderstreck med Brunnsviken/

Hagaparken i öst och Solna/Arenastaden i 

väst. I denna lokal finns arbetsplatser för upp 

till cirka 85 personer, vilket renderar till cirka  

12 m2 per arbetsplats.

Top floor kontor
Magnifik utsikt – 1 100 m2  
med öppen planlösning.

Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60

Adress   Gustav III:s   
    Boulevard 26 
Plan    4 trappor
Yta    1 100 m2 
Arbetsplatser   85
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Välkommen till en stor och modern 

kontorslokal med flexibel planlösning i 

karaktäristiska Frösunda Port. Tillgång till 

takterrass med milsvidd utsikt, bra parker-

ingsmöjligheter och restaurang i huset.

Arbetsplatser om i genomsnitt 10 m2 för  

upp till cirka 180 personer.

Modernt kontor 
Lokal på 1 767 m2 med öppen 
planlösning.

Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60

Adress   Gustav III:s   
    Boulevard 34 & 36 
Plan    1 trappa
Yta    1 767 m2 
Arbetsplatser   180
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Välkommen till Frösunda Port top floor 
med utsikt över Brunnsviken/Hagaparken 
åt ena hållet och Solna/Arenastaden åt det 
andra. Från lokalen finns utgång till en 
gemensam takterrass. I denna lokal finns 
arbetsplatser för upp till 90 personer. Varje 
arbetsplats har en genomsnittlig yta på 
cirka 13 m2.

Top floor
Lokal på 1 220 m2 med öppen 
planlösning.

Frösunda   |   fastpartner.se   |   08-402 34 60

Adress   Gustav III:s   
    Boulevard 34 & 36 
Plan    4 trappor
Yta   1 220 m2 

Arbetsplatser   90
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Till och från Frösunda är det goda kommu-
nikationer. Stadsdelen trafikeras av flera 
busslinjer, pendeltåg och tvärbana. Utanför 
området passerar E4 och E18, så för bilburen 
trafik finns de allra bästa förutsättningarna. 
I Frösunda stannar även Flygbussen som 
tar 25 minuter till Arlanda. Från Frösunda 
torg in till T-centralen är det endast 6 kilo- 
meter cykelväg och gångavståndet till 

Solna station är cirka 700 meter. Med Pen-
deltåget tar det 7 minuter till Stockholms 
central, och med bil cirka 8 minuter. När-
maste T-banestation är Solna centrum och 
därifrån är det cirka 1 kilometers promenad 
till Frösunda. Till Bromma flygplats tar det 
med bil cirka 10 minuter, och till Arlanda 
cirka 20 minuter.

På andra sidan E4:an invid Brunns-
viken finns fyrstjärniga Radisson Blu 
Royal Park hotell. Många av de som 
arbetar i Frösunda nyttjar någon av de 
träningsanläggningar som finns eller 
promenerar eller joggar i Hagaparken 
på andra sidan vägen. Till Solna station 

och den nya stadsdelen Arenastaden 
med Mall of Scandinavia, Friends Arena 
och det moderna hotellet Quality Hotel 
Friends är det promenadavstånd. I fastig- 
heten finns ISS, som erbjuder olika 
former av FM-tjänster som förenklar 
hyresgästernas vardag.

I Frösunda finns post och bank, cirka 15 restauranger och ett 
antal småbutiker.

Närservice

Kommunikationer
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Kontakta Magnus Jenninger för  
personlig visning redan idag:

Tel: 08-562 517 05
Mail: magnus.jenninger@fastpartner.se

Ansvarstagande för miljön
Miljöarbetet är viktigt för oss och vi är  
stolta över att leverera energibesparingar  
och smarta materialval. Socialt ansvars-
tagande och en god utveckling av sam-
hället är viktigt för vår långsiktiga affär. 
Vi engagerar oss lokalt i de områden där 
vi har fastigheter och tillsammans med 
våra hyresgäster utvecklar vi det offentliga 
rummet. 

Service med omtanke
Hyresgästen står i fokus för vår affär. Varje 
hyresgäst är unik, därför ser vi det som 
viktigt att vara närvarande och engagerade 
i våra fastigheter. Vi har egen personal för 
både den tekniska och ekonomiska förvalt-

ningen, som arbetar utifrån lokala kontor.  
Ny teknik, rätt använd, är en hörnpelare i vårt  
arbete för att kunna leverera en marknads- 
ledande produkt i alla aspekter så som  
miljö, kvalitet och ekonomi. 

Pålitlig partner
FastPartner är sedan 1994 noterad på  
Nasdaqs Mid Cap-lista. Vi är en stabil  
affärspartner med god ekonomi, och vi  
har ett fastighetsvärde på över 15 miljarder  
koncentrerat till Stockholm och ett par 
tillväxtregioner i Sverige. Det gör att det  
alltid finns goda möjligheter att utveckla  
er affär tillsammans med oss.

Välkommen till FastPartner
Affären i fokus
Vår organisation genomsyras av en entreprenörsanda där affären 
står i fokus. Vi tar en pragmatisk ansats och hittar affärsuppläggen  
där alla är vinnare. Vi har en ambition att alltid vara tillgängliga 
och ge snabba svar.



fastpartner.se info@fastpartner.se
08-402 34 60

Ring

08-402 34 60

för visning!

Hur är det att arbeta i området?
Jag tror att de flesta hos oss trivs bra i 
Frösunda. Det är bra utbud av lunchrest- 
auranger och det finns lite AW-ställen och 
det kommer finnas mer snart när Mall of 
Scandinavia invigs.

Hur är kommunikationerna?
Jag tycker att det är väldigt bra kommu-
nikationer. Det tar bara fem minuter att  
gå ner till Solna station, och det går en  
direktbuss till cityterminalen, och här 
utanför går det bussar nästan var femte 
minut in mot stan. Själv cyklar jag hit  
från Täby. Det är bra cykelvägar hit.

Agnes Måhammar,
Stoneridge Electronics


