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E4 - mot söder >

Lövind Industrihus

Beläget 150 meter från E4
Busstation, bussgods och Pizzeria finns i lokalerna



Lövind Industrihus
- lediga lokaler

Lövind industrihus
Goda kommunikationer
Låga hyror, låga värmekostnader. Se priserna nedan som exempel, kan variera något pga av el.
Beläget 150 meter från E4 vid infarten till Lövånger, 
i samma byggnad som busstation, bussgods, pizzeria mm 

Lokal lämplig för kontor, lager, internethandel
Kontorsdel (Hyra 2015, inkl värme och el, 316:-/ m2) 
på 124 m2, går att dela på två till tre mindre kontor

Lagerdel (Hyra 2015, inkl värme och el, 316:-/ m2)
682 m2  - delat i tre lokaler med olika bärighet på golv.
(Tidigare Peders Möblers försäljningsdel)

Lokal för liten verksamhet (Hyra 2015, inkl värme och el, 316:-/ m2)
63 m2, ingång från öster, 
går ev att sammankoppla med del av lokalen lämplig för lager (ca 140 m2) 

Butik- verksamhetslokal (Hyra 2015, inkl värme och el, 384:-/ m2)
Invid busstation och pizzeria
135 m2 - butik och personalutrymme samt kontor), 
särskild lägre avskild del av lastbryggan 51 m2. (fd Lgr Rör)

Lager (Hyra 2015, inkl värme och el, 316:-/ m2)
lagerlokal 90 m2, 
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Kontorsdel 
på 124 m2, går att dela på två till tre mindre kontor

Korridor, toa med utgång mot E4 mellan 
kontorsrum.

Kontoren har fönster som vetter österut mot E4. (2 
rum). Ett kontor med fönster norrut.

Lagerdel 
682 m2  - delat i tre lokaler med olika bärighet 
på golv.
(Tidigare Peders Möblers försäljningsdel)

A-B-C

Lokal A Lokal C

Lokal B Lokal B

Kontor t.v. samt lokal A+B



Butik- verksamhetslokal
Invid busstation och pizzeria
135 m2 - butik och personalutrymme samt kontor), 
särskild lägre avskild del av lastbryggan 51 m2. (fd Lgr Rör)

Fönstren i lokalerna vetter norrut, mot busshållplats

Omklädningsrum.                                                    Fikarum

Kontor till vänster, butikslokal/verksamhetslokal till höger. Fönstren vetter mot busshållplats

Direkt i anslutning till lastbrygga med låg lasthöjdKontor.



Lokal för liten verksamhet
63 m2, ingång från öster, 
går ev att sammankoppla med del av lokalen lämplig för lager (ca 140 m2) 
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