
 

 

Hamngatan 1, Vaxholm 
Välkommen till möjligheternas lokal i skärgårdsidyllen Vaxholm. I bästa 
affärsläget med utsikt och skyltläge mot tusentals besökare/turister varje 

år

Fiber 

Cykelparkering 

WC & dusch

















Planlösning 
Unik lokal i två plan med vita väggar, högt i tak 
och ett härligt ljusinsläpp från de stora fönstren. 
Välkomnande huvudentré från Söderhamnen, 
lastport med lasthiss och ramp från Hamngatan 
samt två entréer till på fram- och baksidan. I 
markplan är det mestadels öppen planlösning, 5 st 
kontorsrum/mötesrum, 3 st toaletter och ett 
bankvalv. I källarplan finns förråd, torkrum, 
omklädningsrum för dam och herr. Planlösning och 
ytskikt går att ändra efter önskemål och finns 
även möjlighet att dela lokalen i 2 eller 3 mindre 
delar. 

Omgivning/Natur 
Vaxholm är känt för sitt centrala läge i 
skärgården. Härifrån kan du ta dig till flera 
skärgårdsöar och Stockholms innerstad. Vandra på 
milslånga stigar längs stränder, ädellövsskogar och 
ekbackar. På Vaxön/Vaxholm västra sidan finns 
badstränder, motionsspår, utegym, camping och 
äventyrsparken Skypark. 

Närservice 
Du behöver aldrig lämna Vaxholm för här finns all 
tänkbar service du kan behöva året runt. 
Matbutiker, shopping, caféer, restauranger, krogar, 
bageri, apotek, hotell, konferens, systembolag, 
spa & relax, event- och festlokaler. 

Under sommarmånaderna april-oktober öppnar 
uteserveringarna och många andra nöjen längs 
med de populära gågatorna och kajerna i 
Vaxholm. Känn doften av nystekt strömming, hav 
och skärgård. Njut av färska jordgubbar, nybryggt 
kaffe och titta på när skärgårdsbåtarna lägger till 
i hamnen.caféer, pubar och service. 

Skyltläge 
Stora fönster i utmärkt skyltläge mot Hamngatan 
och Söderhamnen/Söderhamnsplan. Den naturliga 
vägen för alla som ska till hotellet, 
restaurangerna/uteserveringarna, gästhamnen 
eller båt- och busshållplatsen m.m. 

Kommunikationer 
Välkommen till Stockholms skärgårdsidyll 
Vaxholm, endast 30 min från Stockholms innerstad 
med bil. Vill du istället utnyttja tiden till arbete 
finns Vaxholmsbåtarna med kafeteria, WI-FI och 
parkering för cykel. Båtarna tar ca 54 min från 
Slussen och stannar i nära anslutning till lokalen. 
Än närmare ligger busshållplatsen, 
Söderhamnsplan och tar ca 51 min till T-
Centralen.
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