
Kontor, lager, industri 600 kvmKontor, lager, industri 600 kvm

Granitgatan 8 B, Väla Södra i Helsingborg
På inhägnat område finns dessa ljusa och moderna lokaler med ca 500 kvm 
lager/verkstad. Kontor, kök med matplats, mötesrum samt omklädningsrum 
på totalt 80-120 kvm finns i anslutning till lager/verkstadslokalen.

Här finns gemensam asfalterat utomhusyta motsvarande 
ca 2 400 kvm, allt inhägnat med stängsel.

Lager/verkstad mäter 6,25 m till underkant takbalk

Goda parkeringsmöjligheter i anslutning till fastigheten. 

Fiber finns i fastigheten.

Opalen 4Opalen 4



FAKTA LOKAL C:

Fastighet: Opalen 4

Stad:  Helsingborg

Område: Väla Södra

Storlek:  ca 600 kvm

Tilltärde: Enligt ÖK. 



Området Väla Södra
Granne med populära Väla centrum ligger 
Väla södra. Här finns det gott om utrymme 
för din verksamhet att växa och blomstra, 
oavsett om du behöver kontor, lager eller 
produktionslokal. 

Om fastigheten 
Fastigheten finns på Väla Södra Industri-
område. Här finns både industri-, lager- och 
kontorslokaler. Till Helsingborgs centrum är 
det ca 4 km. Från Väla Södra är det 
dessutom nära till Väla Centrum med många 
restauranger och butiker. Här finns också 
närhet till både stora trafikleder och stads-
bussar.

Service
Närmaste utbud av service är Väla centrum 
där det finns över 100 st butiker och restau-
ranger. Till Väla är det ca 2,5 km och det tar 
4 minuter att åka med bil. Ett större service-
utbud finns även på Berga som ligger 3 km 
norr om fastigheten, här hittar du bl a ett 
tiotal lunchrestauranger.

Kommunikation 
Från området är det endast några hundra 
meter tills du når väg 111 (österleden) mot 
Höganäs eller Råå. Vill du istället åka på 
motorvägen kan du använda E4/E6 både 
norrut och söderut som går två kilometer 
bort. Närmaste busshållplats är på granit-
gatan.



Planritning:

Välkommen till oss på RAFAB!

Vi vet att din verksamhet mår bra av 
lämpade lokaler vilket gör att ni trivs extra 
på er arbetsplats och i förlängningen blir 
kvar som kund hos oss. Därför hjälper vi 
gärna till med en unik anpassning av just era 
lokaler. Camilla Jönsson

Fastighets & Bovärd
Tel: 040-685 18 02
camilla@rafab.nu


