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Slottskällan 
Charmigt kontor med 
centralt läge  

Övrigt 
Kan endast hyras av momspliktiga hyresgäster.  
För smidig inpassering och handhavande av 
porttelefon är systemet Aptus installerat i 
fastigheten.  
 
Om fastigheten 
Uppsala stads gamla vattenkuranstalt med en källa 
som varit känd från 1500-talet. Byggnaden 
uppfördes år 1859 som ersättning för en 
badanläggning från 1810. Idag är den modernt 
renoverad och innehåller kontor.  
 
Pris 
Grundhyra 2 350 kr/kvm/år exkl. fastighetsskatt, 
värme/varmvatten-, el-, källsorteringstillägg och 
moms.  
 
Kontakta oss gärna för mer information. 
 

TYP:  Kontor 
STORLEK:  55 kvm 
ADRESS:  Sjukhusvägen 3 
OMRÅDE:  Centrum  

Lokalbeskrivning 
Möjlighet att hyra kontorslokal i en av Uppsalas 
vackraste och mest välkända byggnader, 
Slottskällan. Charmig och ljus vindsvåning på plan 3. 
Hiss till plan 2 finns. Lokalen består av två rum, 
förråd, städförråd, pentry och wc. 
På framsidan ligger en lummig park med grusade 
gångar och utsikt mot Svandammen. 
 
Antal arbetsplatser 
Ca 3-4 personer. 
 
Omgivning/Kommunikationer 
Lokalerna ligger vackert nedanför slottet med direkt 
närhet till Stadsparken, Akademiska sjukhuset samt 
city med ett stort urval av restauranger och handel.  
Närhet till kommunikationer. 
 
Parkering 
Det finns möjlighet att hyra parkeringsplatser vid 
fastigheten i mån av plats. 
 
Data/tele/tv 
Internetuppkoppling kan tecknas via Primlight för 
omgående leverans.  
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PLANLÖSNING 
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