
Stort uteområde/bakgård
Sentral beliggenhet
Stor kjøreport
God takhøyde
Ca 2000 kvm – lokalene kan deles

«Mandal veveri»
– lager, produksjon- og kontorlokaler
sentralt på Malmø
Langgata 1
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Leieforhold

Leietid: 
Etter nærmere avtale med utleier. 

Sikkerhet: 
Det må påregnes å stille sikkerhet 
for leieforpliktelser.

Overtakelse: 
Lokalene kan overtas omgående 
etter nærmere avtale.

Visning og info

Kontaktperson Skeie Eiendom:
Per Ivar Moen
Mobil 991 09 253
per.ivar.moen@sgr.no

Peter Klev
Mobil 901 66 024
peter.klev@gmail.com

Lokalene leies ut som de står, men 
kan tilpasses til leietakers behov etter 
nærmere avtale.

Utleier står fritt til å velge leietaker og har 
videre rett til å akseptere eller forkaste 
enhver henvendelse.

Det tas forbehold om endring eller 
mulige feil i prospektet.
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Langgata 1
4515 Mandal

Gnr. 170, bnr 156 i Mandal kommune
Byggets totalareal: 3 197 kvm. 
Eier: Skeie Eiendom

Eiendommen er sentralt plassert på Nedre Malmø 
i Mandal. Lokalene er ideelle for virksomheter med 
behov for større lager eller produksjonslokaler med 
god takhøyde, hensiktsmessige kontorer og praktisk 
adkomst fra gatenivå. 

Lokalene er tilrettelagt for av- og pålessing med 
store kjøretøy. Stort uteområde i bakgård.
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Beliggenhet

Langgata 1 ligger lett tilgjengelig i et sentralt 
næringsområde på Nedre Malmø i Mandal, 
med lager/lettindustri, dagligvarebutikker, 
bilforretninger, Felleskjøpet o.l like i nærheten. 

Det er egne parkeringsplasser i bakgården, og 
gratis kommunal parkering foran bygningen. 

Transport/kommunikasjon: I Mandal er det kort 
avstand til det meste. Lokalene er velegnet for 
transport med privatbiler og nyttekjøretøy, bare 
to minutter fra E39. Det er gangavstand til  
sentrum og gode bussforbindelser. 

Buen kulturhus i Mandal
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Avstand til:

–  E39 1,3 km
–  Mandal sentrum 1 km
–  Industrihavn (Gismerøya) 1,5 km

Bilde fra Google Maps.

Gismerøya

E39
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Stor produksjonshall, lager og kjøreport.
Resepsjon og fine kontor/møterom. 
Bygget har heis. 

Lokalene kan deles opp og leies ut i seksjoner.
Se eksempler under.

A = 750 kvm
B = 350 kvm
C = 300 kvm
D = 200 kvm
E = 455 kvm

2 000 kvm
fleksible lokaler 
i 1 etg.

Lokalene er i dag delvis utleid.

Fra 300,- pr kvm/år 
+ mva.

Lokalene kan deles, feks i delarealene A–E som over.
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Stort åpent lokale.
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Stor kjøreport, av- og pålessingsområde.

Stor lagerplass.
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Gode lokaler med stor takhøyde.

Gode lokaler med stor takhøyde.

Garderobe og dusj.
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Lys og romslig resepsjon.

Stort møterom.
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Fine kontorer.

Fine kontorer.
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Stort gårdsrom.

Fra Langgata.
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Stort gårdsrom.

Stort gårdsrom.
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Kontorlokaler i 2 etg.
200 kvm og
300 kvm

Fra 500,- pr kvm/år 
+ mva.

I byggets 2. etasje har vi for utleie to kontorlokaler 
på henholdvis 200 og 300 kvm. 

Lokalene holder grei standard, med blant annet 
kjøkken fra 2008. Garderobemuligheter med dusj.

Uteområde
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Ca 300 kvmCa 200 kvm

> >

Inngang Inngang
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Nytt kjøkken i 2008.

Kontorlokale.
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Romslig lager.

Garderobe/dusj.
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Øvrige lokaler

Finner du ikke noe som passer?
Kontakt oss, kanskje vi likevel finner en 
løsning.



Skeie Eiendom AS
Rådhusgt 3
4612 Kristiansand
Telefon 38 04 19 40
mail@sgr.no
www.skeieeiendom.no

Skeie Eiendom er en av de større eiendomsbesitterne på 
Sørlandet, med en samlet utleieportefølje på ca 65.000 kvm.

Vi ønsker å bidra til våre kunders verdiskapning gjennom 
å være er et godt vertskap for næringslivet.




