Kontor i ikoniska
DN-skrapan

Kontor i Stockholms
mest kända landmärke

Gastromi på hög nivå
och fik i toppklass

Stilrena konferensrum,
co working-spaces och
digitala mötesrum

DN-skrapan, ett av Stockholms
mest kända landmärken
Nu kan du hyra kontorslokaler i ett av Stockholms mest kända landmärken.
Här finns all service du kan tänka dig.
Gourmetrestaurang, trevliga fik,
reception, digitala möteslokaler,
träningsmöjligheter och parkeringsplatser. Under den varma årstiden
kan du äta picknicklunch i
Rålambshovsparken eller ta ett
lunchdopp på Smedsbacksbadet.

I närområdet finns service i form av
apotek, systembolag samt en stor
matvarubutik. Bussar går utanför
dörren och du promenerar till
tunnelbanan på ett par minuter.
Och dina kunder och uppdragsgivare kommer inte ha problem att
hitta dig, DN-skrapan syns över
hela Stockholm.

Gastronimi på hög nivå & fik i toppklass
I DN-skrapans entré ligger
restaurangen Tidningshuset där
man kan njuta av en vällagad lunch.
På Pocket Café – en franskinspirerad bistro njuter du av
smårätter och smörgåsar.

Gourmetrestaurangen La Tour,
som drivs av Pontus Fritiof, är en
gastronomisk höjdpunkt, från den
23:e våningen breder Stockholm ut
sig, utsikten är hisnande.

Konferenslokaler och digitala mötesrum
Här finns allt – stilrena konferensrum, funktionella möteslokaler för
event och en poddstation som
man kan låna.

Med hyresgäster från vitt skilda
branscher – mediaföretag, kommunikationskonsulter och

frilansare, blir miljön i fastigheten
dynamisk och vibrerar av energi.

Träningslokaler & gröna parker
Om du vill träna eller simma är
SATS eller Oasen Bad och
Motionsanläggning perfekta.

med Norr Mälarstrand med fina
kaféer och bra restauranger?

Sköna gröna, parker ligger i
närheten av DN-skrapan – så
varför inte ta en lunchpromenad i
Rålambshovsparken eller längs

Kommunikationer
& parkering
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Kommunikationerna kunde
inte vara bättre – du
promenerar till Thorildsplan
Fredhäll
T-banestation på ett par
minuter. Busslinjerna 1, 4, 40,
62, 77 stannar på Västerbroplan nära entrén, och du går
till city på 15 minuter.
Kör du bil slipper du innerstadstrafiken då DN-skrapan
ligger nära Essingeleden
samt att det finns gott om
parkeringsplatser. Här finns
också förrådsutrymmen, en
nyrenoverad cykelparkering
och i garaget kan man hyra
cykelburar. Det finns även
omklädningsrum med skåp.

Vill du cykla till jobbet finns det
gott om cykelvägar, och möjligheter att parkera cykeln säkert.

Rålambsvägen

Rålambshovsparken
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Lilla Essingen

Gjörwellsgatan 30 (huvudentré), Rålambsvägen 15 och 17
Kungsholmen, Stockholm

Smedsuddsbadet
Västerbron

Fakta om
byggnaden
Både DN och Expressen har sina
redaktioner här. Huset som är 56 500
kvm ritades av arkitekt Paul Hedqvist
och invigdes år 1964. Höghuset har
26 våningar, är 84 meter högt och var
Sveriges högsta höghus i 38 år.
I entrén finns stengodsväggen ”Dag
och natt” från 1967 av Lennart Rodhe.
Gården pryds av fontänskulpturen
”Nova” av konstnären Arne Jones.
Skylten på taket, som visar ”Dagens
Nyheter” respektive ”Expressen”, syns
över hela stan, och är en del av husets
arkitektur. Skyltens bokstäver är tre
meter höga och roterar, och visar
omväxlande ”Dagens Nyheter” eller
”Expressen”. Ett varv tar 25 sekunder.

Intresserad?
Kontakta gärna någon av oss för mer information.

Peter Kvarfordt
Uthyrning
073 330 72 86
peter.kvarfordt@areim.se

Fastigheten ägs och utvecklas av Areim.
areim.se | dnskrapan.se

Anna Persson
Förvaltning
0720 70 45 25
anna.persson@areim.se

Huvudentré: Gjörwellsgatan 30
Rålambsvägen 15, Rålambsvägen 17
112 60 Stockholm

