
1

BROGATAN 25
”STOR LAGERLOKAL I HILLERSTORP”
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LOKALFAKTA
TYP AV LOKAL LAGER 

Adress BROGATAN 25, 330 33 HILLERSTORP

YTA 5 000 - 7 000 KVM 

KALLHYRA LÄMNAS VID FÖFRÅGAN

TAKHÖJD 7,6 M I UNDERKANT AV BALK

EL EGET ABONNEMANG

PARKERING PARKERINGSMÖJLIGHETER FINNS

PLAN 1 ST

TILLTRÄDE EFTER ÖVERENSKOMMELSE

I norra delen av Hillerstorp finns nu möjligheten att hyra 
en ljus och öppen lagerlokal. Lokalen har ett bra läge på 
Brogatan 25 ut med  väg 151. Lokalen är nybyggd 2019 och 
genomgående ljus och fräsch med god takhöjd om ca 7,6 
m u.k. balk. Den uthyrbara ytan uppgår till ca 5 000 - 7000 
kvm som delas in i två till tre sjok (ca 2700 per sjok). 
Hillerstorp har ett strategiskt bra läge där många större 
företag så som Thule, Leba och Hillerstorps Trä har valt att 
etablera sig. Från lokalen tar det ca 10 minuter till Gnosjö 
och ca  20 minuter till Värnamo och E4:an.

ÖPPEN LAGERLOKAL MED
GOD TAKHÖJD

Lager

ANDERS MÅRTENSSON
MOBIL: 070-974 99 95
anders.martensson@quadrent.se 
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MED SMÅLANDS GRÖNA SKOGAR RUNT KNUTEN
Lokalen är placerad i norra delen av Hillerstorp, i 
Gnosjö kommun, som är en del av den välkända 
gnosjöandan. Gnosjöandan är ett inslag i kulturen 
i Gnosjöregionen och det har gjort regionen till ett 
framgångsrikt småföretagarområde. Lokalen har 
ett bra läge ut med väg 151 och det strategiskt läget 
bidrar till god logistik till och från lokalen. Lokalen 
har ett mycket bra skyltläge mot väg 151.

Området består till stor del av industrier men det 
finns även bostäder och närbutiker. De företag som 
ligger i närområdet är bland annat Elbe, Thule, 
Smemo, Elka, Leba m.fl.. 
All tänkbar service finns i centrala Hillerstorp ca 1 
minut bort eller i  Gnosjö som ligger ca 10 minuter 
bort. Det finns även god kommunikation till och 
från området via busslinje.
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MODERN LAGERLOKAL MED GOD TAKHÖJD

Den moderna och nybyggda lagerlokalen i norra 
Hillerstorp är en del av den ca 44 000 kvm stora 
byggnaden som Hillerstorps Trä idag  
använder. Ytan som finns tillgänglig är 
uppdelad i tre sjok om 2700 kvm per sjok och 
tanken är att hyra ut ca 5000-7000 kvm. 
Lagerytan är nybyggd 2019 och är i mycket gott 

skick. Lokalen har god takhöjd om 7,6m u.k. balk. 
Mellan varje sjok är det skiljeväggar och stora 
skjutportar som delar av utrymmet. Se bilder för 
genomgående skick av lokalen. 

LEDIG YTA
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Gnosjös kommun är en kommun med ~9 614 invå-
nare  i sydvästra delen av Jönköpings län. Kom-
munen har delats in i fem områden som består av 
socknarna, Gnosjö, Kulltorp, Källerud, Kävsjö och 
Åsenhöga.  

Igenom Gnosjö går länsväg 151 som sträcker sig 
mellan Värnamo – Gnosjö – Hestra. 
Kommunen är känd för Gnosjöandan på grund av 
deras framgångsrika småföretagsområde. Uttrycket 
används om regioner som kännetecknar driftighet, 
småföretagande och informella nätverk. 

Gnosjöregionen består av fyra småländska kom-
muner; Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 
Målet med Gnosjöregionen är att attrahera företag 
och människor till de vackra delarna av Sverige för 
att kunna utveckla företagsklimatet och erbjuda 
en positiv och trivsam livsmiljö. Företagsklimatet i 
Gnosjö är helt unikt i Sverige och man pratar ofta 
om Gnosjöandan, ett uttryck om regionen som 
kännetecknar driftighet, småföretagande och in-
formella nätverk. Gnosjö kommun har mer än 250 
tillverkade företag med ett invånarantal på ca 9600 

vilket gör kommunen till en av de mest industritä-
taste kommunerna i Sverige. 
I området kan man hitta flera globala företag som 
Brännehylte , Thule Group, Garo AB, Troax och 
Hillerstorps Trä AB. 2018 hamnade hela åtta före-
tag i Gnosjöregionen på Veckans Affärers Superfö-
retagslista vilket endast en liten del av Sveriges fö-
retag lyckas med. Dessa företag var Axelent, Garo, 
Hillerstorps Special Emballage, JJS Produktion 
och Pulverlacken i Hillerstorp. På listan fanns även 
Essem Design och Qtech Group som är placerade i 
Anderstorp samt Sweasia i Värnamo. För att räknas 
som ett superföretag måste ett visst antal kriterier 
uppfyllas, bland annat ökad omsättning och vinst 
samt stabilitet och långsiktighet i affärer under 
minst fyra år i rad. 
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Lokaler på dina villkor.
Quadrent arbetar med uthyrning av lokaler i Jönkö-
ping med omnejd. Vi fungerar som länken mellan 
fastighetsägare och hyresgäst vilket skapar trygghet 
och enkelhet för dig som letar efter ny lokal. 
   På Quadrent har vi lång erfarenhet av lokalmark-

naden i Jönköping och vi har ett tätt samarbete 
med de flesta fastighetsägarna i kommunen. Det 
gör att vi har många lokaler att visa upp och det blir 
lättare att hitta rätt utifrån behoven i er verksamhet. 
Frågor om lokalen besvaras i första hand av 
Anders Mårtensson.

Quadrents support i vårt arbete med att finna nya ända-

målsenliga lokaler för vår verksamhet har varit 

ytterst professionell och hjälpsam.”

LENNART GARPENSTEDT, VD, PREH SWEDEN AB

www.quadrent.se, info@quadrent.se 

Besök & post: Östra Storgatan 3 Jönköping |  55 321 Jönköping

ANDERS MÅRTENSSON
MOBIL: 070-974 99 95
anders.martensson@quadrent.se 
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