
gladan





GLADAN 4
PERFEKT LÄGE
Fastighetern är belägen på Västra Kungsholmen i 
Stockholms innerstad. Det är ett centralt läge med  
utmärkta kommunikationer och bra serviceutbud med 
närhet till både Lindhagens Centrum och Västermalms- 
gallerian med ett 50-tal butiker, restauranger och caféer.

NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER 
Västra Kungsholmen genomkorsas av Europavägarna 
E4 och E20, tunnelbanans blå och gröna linje samt buss-
linje 50 som knyter samman Västra Kungsholmen med 
Fridhemsplan, T-Centralen, Odenplan, Roslagstull, 
Universitetet och Lappkärrsberget. Från tunnelbane- 
stationen Stadshagen, som ligger på tre minuters  
gångavstånd från fastigheten, nås T-Centralen på sex 
minuter.

YTA
Den uthyrbara aream uppgår till ca. 8 000 kvm. Ytorna 
är fördelade över sju plan som sträcker sig från källare 
till fem trappor ovan mark och takhöjden uppgår till 
ca. 3,30 meter. Källarvåningen utgörs till stor del av 
garage med totalt 29 parkeringsplatser samt förråds-
ytor om drygt 600 kvm samt ett skyddsrum på ca. 120 
kvm.

RENOVERINGAR
Huset är efter stora ombyggnationer i början på 
2000-talet utrustat med FTX-ventilation. Sju stycken  
aggregat betjänar lika många våningar. Tilluften är 
försedd med både värme- och kylbatterier. Värme- 
systemet utgörs av fjärrvärme som moderniserades 
under 2010 då även varmvattencirkulation och tryck-
stegring installerats. Under 2012 installerades fjärrkyla 
och kylbatterier monterades i tilluften på varje fläkt- 
aggregat. Samtliga fönster byttes ut under 2013 och 
under 2016 fick fastigheten ny takvärmeanläggning 
med värmeslingor i alla hängrännor och stuprännor. 
Under 2017 och 2018 kommer fastigheten att rustas 
upp ytterligare.

HISTORIK
Byggnaden uppfördes 1949 av och för Wahlströms 
bokförlag. Kraven var då att huset skulle dimensioneras  
för relativt tung industri med bland annat tryckeri, 
bokbinderi och verkstad. Byggnaden är i gott exteriört 
och interiört skick och renoveringar av ytskickt sker 
kontinuerligt. 

FASTIGHETENSINFORMATION

Fastighetsbeteckning Gladan 4

Stadsdelsområde Stadshagen

Adress Warfvinges väg 30-32

Byggår 1949

Tomtarea kvm 2 140

Uthyrbar area kvm 7 569

Våningsplan 7 (varav sex ovan mark)

Parkeringsplatser 29

Hissar 2 lasthissar, 2 personhissar

TEKNISK FAKTA

Grundläggning Grundlagt på berg

Stomme Pelarkonstruktion med bärande fasad

Fasad Armerad betong, lättbetong, och puts

Bjälklag Armerad träfiberlindad betong

Yttertak Falsad plåt med ett flertal takkupor

Fönster Aluminiumbeklädda PVC-fönster

Ventilation FTX

Uppvärming Fjärrvärme

Kyla Fjärrkyla
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ADRESS
Warfvinges väg 30-32, 112 51 Stockholm.

KONTAKTPERSON
Peter Kvarfordt, telefon 073-330 72 86
peter.kvarfordt@areim.se
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