
Hyr lokal på en av Sveriges  
mest spännande platser 
Adressen Vaxholms kastell är något alldeles speciellt. Nu finns lediga  
lokaler i olika storlekar. Kontor, butik, verkstad eller plats för nya ideér? 
Redan nu kommer 25 000 besökare per år för att se kastellet, gå på konfe-
rens, äta på restaurang och för att bo på Bed&Breakfast. Antalet besökare 
kommer öka med den nya miljöfärjan. Den tar bara två minuter.

PROSPEKT

Kontaktperson:  Greger Bülow
 Tel: 010-478 78 08
 E-post:greger.bulow@sfv.se

Hemsida:  www.sfv.se/ledigalokaler
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Fakta

Adress: Kastellet, 185 99 Vaxholm

Generellt:  Lokaler i varierande storlek och standard. 

Totalyta:  Stora delar av kastellet är redan uthyrt, men lokaler  
 om totalt ca  1 840 kvm är lediga för uthyrning. 

Byggår: 1860-tal. Kastellet är ett statligt byggnadsminne.

Parkering: Parkering finns inne i staden.

Avstånd:  Bil från Stockholm: ca 35 minuter, med   
 Waxholmsbåt ca 60 minuter. Färjan från  
 stadskajen i Vaxholm tar två minuter.

Inflyttning:  Efter överenskommelse.

Övrigt:  Attraktiv omgivning som kan användas för möten  
 och aktiviteter. Goda möjligheter att samverka med  
 andra företagare och aktiviteter.

Många som besöker Vaxholms kastell känner igen sig 
från filmen ”Pippi Långstrump på de sju haven” – och 
ja, sjörövarnas borg finns på riktigt. Det man inte ser i 
filmen är att ön ligger ett stenkast från en vanlig, idyllisk 
svensk stad, Vaxholm. Resan över tar bara två minuter, 
men det är ändå en resa till en egen värld.

Vaxholm är en idyllisk skärgårdsstad, samtidigt som det 
är förvånansvärt nära till centrala Stockholm. Det tar 
drygt en halvtimme med bil och ungefär en timme med 
Vaxholmsbåten.

Unikt erbjudande
Vaxholms stad och Statens fastighetsverk vill nu bjuda 
in fler verksamheter till kastellet. Vi vill få hit fler besö-
kare och vi vill att fler ska få ha sin arbetsplats här. 
Efter att vi inventerat lokalerna så ser vi att det finns 

1840 kvadrameter lediga. Om några år kan än mer yta 
bli tillgänglig efter renovering. Vi vill se en mångfald av 
hyresgäster, små, stora och olika typer av verksamheter. 
Kontakta oss och berätta vad du är intresserad av!

Förutsättningar att lyckas redan på plats
Att vara granne med en konferensanläggning innebär 
många möjligheter. Kastellet är en bra mötesplats och 
dina besökare kan både äta och övernatta på ön. I 
framtiden ser vi fler samarbeten, fler besökare och mer 
events. Ju fler verksamheter som kommer hit ju större 
chans är att de kan utvecklas och dra nytta av varandra.

Dessutom har du tillgång till många gemensamma ytor 
inne och ute. Ett exempel är konferensanläggningen 
som använder en av kastellets vindsvåningar för aktivi-
teter inspirerade av ”Fångarna på fortet”.

Plats för både enmansföretag  
och stora visioner
Redan nu finns konferensanläggning, restaurang, Bed & Breakfast och ett bra museum 
här. Men fortfarande finns lediga lokaler, varav 1840 kvadratmeter är till uthyrning nu. 
Dessutom har du tillgång till många gemensamma ytor inne och ute. Nu söker vi dig 
som vill öppna en butik, ha ditt kontor här – eller göra något helt nytt.

ERBJUDANDET

FOTO
: SHUTTERSTO
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Det är en mäktig upplevelse att komma in på stora borggården. De senaste åren har den använts för bland annat marknader och 
konserter. Som mest har det varit 4000 personer i publiken. Här finns plats för fler idéer och nya events.
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Suecia antiqua et hodierna // Fortalitium Waxholm

Perelle, Adam / Dahlbergh, Erik

En del av Vaxholms växande centrum

Kommunen heter Vaxholms stad – och många kallar 
det skärgårdens huvudstad. Att bo i Vaxholm är att leva 
mitt i skärgården. Fler upptäcker också att Vaxholm är 
en attraktiv plats för företagare och näringsliv. 

De flesta bor och arbetar året runt
Många förknippar Vaxholm med sommaren. Och det 
är sant att sommaren är fantastisk här. Trafiken ut till 
skärgården minskar något på vintern, men på de större 
öarna bor många permanent. Faktum är att de flesta av 
invånarna bor här året runt. För dig som företagare så är 
Vaxholm dessutom en arbetsplats.

Närheten till centrala Stockholm är självklart ett starkt 
kort för våra företagare. Man tar sig ända in i centrum 
på en halvtimme med bil. Det trevligaste sättet att 
resa är förstås med Waxholmsbåt. Som mest är det 
24 avgångar per dag från Strömkajen i Stockholm till 
Vaxholm. Faktum är att några av dessa stannar till vid 
Kastellet. En fantastiskt service för dig och en oförglöm-
lig upplevelse för dina besökare.

Vaxholm är känt för tre saker: den mysiga staden, Vaxholmsbåtarna och kastellet.  
Fler och fler vill bo här och det gör att centrum växer. På kajen rör sig cirka en miljon 
besökare varje år och tack vare den nya miljöfärjan kommer allt fler att besöka kastellet.  
På så vis blir kastellet en viktigare del av stadens centrum.

VISIONEN

”Vaxholm växer och 
kastellet blir en del av 
centrala staden.  
Vi ser stora möjligheter  
med den nya miljöfärjan.”
MARIE WIKLUND, KOMMUNCHEF

En miljon besökare per år på kajen
I området runt kajen beräknas runt en miljon besökare 
röra sig varje år. Många ser Vaxholm som startpunkten 
för sin resa ut i skärgården. Men många har också kas-
tellet som destination, för att gå på konferens, bo på 
B&B eller äta mat. Nu vill vi att flera ska komma över, 
både för sitt dagliga arbete och för att uppleva mer. 

En huvudroll har förstås den nya färjan som invigdes 
den 29 april 2016. Till att börja med kommer den gå 
varje kvart under sommaren. Tidtabellen framöver styrs 
av behovet. 

Den nya miljöfärjan är en eldriven 
linfärja som går mellan stadskajen 
och kastellet. Linorna drar färjan 
tyst och säkert över sundet på cirka 
två minuter.
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BERÄTTELSEN

Påkostat bygge i strategiskt läge
Vaxholm är en av infarterna sjövägen till Stockholm, en strategisk punkt som varit 
bevakad sedan lång tid tillbaka. Kastellet var den centrala delen i en större anlägging, 
Vaxholms fästning. Fästningen var landets mest påkostade för sin tid, men – som så 
många andra försvarsanläggningar – var den omodern strax efter invigningen.

Ursprunget till namnet Vaxholm är oklart. En teori är 
att det från början hette Vaktsholm, en holme där man 
håller vakt. Redan på 1560-talet byggdes ett stentorn 
här, en så kallad kastal. Efter finska kriget 1809 förlora-
de Sverige hela östra delen av riket. Nu låg Stockholms 
skärgård inte längre mitt i riket utan blev en gränstrakt 
till fienden Ryssland. Plötsligt blev Vaxholms fästning 
landets viktigaste. 

Den gamla försvarsanläggningen revs i början på 
1800-talet, men den nya stod klar först 1863. Den nya 
fästningen bestod inte bara av kastellet, utan av flera 
anläggningar på öarna i närheten. Längs en sträcka på 
ungefär fem kilometer ligger Vaxholms kastell, Rindö 
redutt, Fredriksborg och Oskar-Fredriksborgs fort.

Omodern när den var färdigbyggd
De 2,2 meter tjocka murarna ansågs ointagliga när de 
började byggas. Men redan 1872 gjorde pansarbåten 
Hildur ett prov för att se vad kastellets murar tålde. 
Projektilen gick igenom muren och fästningen hade  
spelat ut sin roll, bara nio år efter invigningen.

Försvarsanläggning på utsidan, palats på insidan
De yttre murarna är byggda av granitblock med små 
kanongluggar. Insidan påminner snarare om ett elegant  
slott med stora fönster och putsade rosa fasader. 
Vaxholms kastell fungerade som ett eget samhälle. Inte 
minst officerarna med sina familjer hade ett skyddat 
societetsliv här med kafferep och supéer. Det fanns dess-
utom många civila arbetare här, både män och kvinnor. 

Ön började befästas tidigt och på 1500-talet byggdes ett stentorn. Tornet på bilden revs 1833 för att lämna plats till den fästning vi 
ser idag. Bild från slutet av 1600-talet av Erik Dahlbergh och Adam Perelle, ur Suecia antiqua et hodierna.
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LOKALERNA

Här finns plats för nya idéer, fler arbetsplatser och fler besökare. Vi vill utveckla 
Vaxholms kastell till en mix av olika verksamheter och vi tycker att du som hyresgäst ska 
vara en del av utvecklingen. Vi vill se nya samarbeten, nya verksamheter och idéer som 
tillsammans skapar en fungerande och välkomnande helhet.

Plats för idéer och mångfald 

Vi ser gärna att du som hyresgäst har visioner för hur 
din verksamhet kan utvecklas i framtiden. Lokalerna 
ska komma till användning, men vi ser också att ytor-
na utomhus ska fyllas med liv. Kastellets inre gårdar 
används redan nu för marknader och konserter. Runt 
kastellets utsida går en fin promenadväg och vi vill gärna 
att fler ser kastellet som ett utflyktsmål och en plats för 
rekreation.

Hyresnivåerna varierar beroende på plats och på loka-
lernas standard. Bredband är framdraget till alla husen. 
Den unika atmosfären och historien tar vi inget extra för.

I den här foldern visar vi några av lokalerna och några 
exempel på hur de kan användas. Du som är intresserad 
kan kontakta SFV:s förvaltare (se omslaget), så berättar 
vi mer och du får följa med och titta på lokalerna. 

FOTO: PETER NERSTRÖ
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Exercishuset
Direkt till höger om ångbåtsbryggan ser du en stor, 
rosa träbyggnad. Exercishuset är den enda stora bygg-
naden utanför murarna. Det är en träbyggnad som 
uppfördes på 1880-talet för gymnastik och fysiska 
aktiviteter. På senare tid har den även fungerat som 
biograf och festsal. 

Förutom ett entréutrymme består huset av ett enda 
stort rum. Lokalen är på ca 600 kvm och lämpar sig för 
utställningar, men också för olika events. Lokalen är 
inte vinterbonad.

De lediga lokalerna finns i de delar som är markerade med  
gul färg. Från vänster ses 1. Västra linjen, 2. Kruttornet,  
3. Södra utan verket, 4. Östra linjen och 5. Exercishuset.

Det inre rummet i kruttornet.
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Kruttornet
En av de mer spännande lokalerna som hyrs ut är 
Kruttornet. Det är byggt med dubbla murar med en gång 
emellan. Det inre rummet på bottenplan har vackra trä-
väggar som går över i ett välvt tak. Lokalerna passar som 
exempelvis utställningsyta eller för möten. Kruttornet är 
inte uppvärmt.

Det är totalt cirka 330 kvm. Lokalen lämpar sig för 
utställningar, men också för olika tillfälliga events. 

”Många företagare inser 
värdet av attraktiva miljöer. 

Man vill vara en del av  
varumärket Vaxholm.”

MATS SVENSSON, NÄRINGSLIVSANSVARIG 
OCH TEKNISK CHEF, VAXHOLMS STAD

”Alla fascineras av kastellet. 
Unga, gamla, utländska 
gäster. Det är något magiskt 
med platsen.”

ENTRÉ

ENTRÉ

VAXHOLMS KASTELL
EXERCISHUSET
PLAN 1
SKALA 1:200

NORR

0                                      10 m

Exercishuset har en entré direkt från kajen utanför kastellet, den 
andra entrén är på vänster sida i bilden.

10 m

50 m

Linfärja

1.
3.

2.

4.

5.
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Södra utanverket
När du går in i fästningen kommer du först till en liten 
innergård och här ligger två intressanta lokaler. De ligger 
i bottenplan och är ett naturligt första ställe att stanna 
till på för en besökare. Därför är det extra intressant att 
få hit en verksamhet som är öppen för allmänheten, 
som en butik eller en utställning. Det kan också vara en 
reception för någon typ av verksamhet som hör samman 
med de andra lokalerna.

Södra utanverket är ett naturligt första stopp för besökare på väg in i kastellet. Ett bra läge för exempelvis en butik.

Lokalerna är 75 respektive 1oo kvm. Södra utanverket 
har tjocka murar med fönster åt båda håll. Rummen har 
en tydlig historisk känsla med välvda tak. Båda lokaler-
na har entréer inifrån gården. 

Planritning Södra utanverket.
Västra linjen, planskiss. Plan 3 ligger en halv trapp upp, och 
den översta våningen är plan 4.

Västra linjen
Lokalerna har ingångar från den stora borggården och 
kan användas som attraktiva arbetsplatser. Här har vi 
en blandning av större och mindre rum. Även här finns 
två separata ingångar och lokalerna kan kombineras på 
olika sätt. Stora fönster vetter in mot innergården och 
mindre fönster är vända mot vattnet och staden.

Lokalerna är färdiga för inflyttning. En halvtrappa upp 
finns cirka 130 kvm ledigt. På våningen ovanför finns 
ytterligare 125 kvm till uthyrning.

”Jag har själv kastellet som 
arbetsplats. Det är en ren 
löneförmån.”

JOHAN BLOMQVIST,  
KASTELLET BED & BREAKFAST

Bevarade kakelugnar och originaldörrar ger Västra linjen karaktär.
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Östra linjen
Lokalerna har ingångar från den stora borggården och 
kan användas som attraktiva arbetsplatser. De ligger i 
bottenplan och är också representativa lokaler för att ta 
emot kunder i. Det är totalt cirka 480 kvadratmeter som 
är lediga. Där finns tre separata ingångar, vilket gör att 

Östra linjens rum är vackra, men måste anpassas för den verksamhet som flyttar in. På 1800-talet var kastellet inte bara officerar-
nas arbetsplats. Det var också plats för deras familjer och deras societetsliv. 

Östra linjen, bottenvåningen.

De vackra rummen i östra och västra linjen är lämpliga som kontorslokaler. 
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Utsikt från Västra linjen mot Tornet och Östra linjen.

”Vår konferensverksamhet  
och restaurang är en 

resurs för alla företag  
som flyttar hit.”

LISA WALLIN, STRÖMMA
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rummen kan delas upp var för sig eller användas som en 
större helhet. Stora fönster mot innergården. Lokalerna i 
Östra linjen kräver anpassning innan inflyttning. Du som 
flyttar in här har möjlighet att påverka så att det bättre 
ska passa er verksamhet.
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HYRESGÄST HOS SFV

En hyresvärd med perspektiv
Statens fastighetsverk är landets största och främsta 
hyresvärd för kulturfastigheter. Nästan alla SFV:s hus är 
statliga byggnadsminnen eller historiska kulturarv. Är de 
inte redan det, kommer de att bli det en dag. Vi har lång 
erfarenhet och tradition av att förvalta landets främsta 
kulturskatter. Det gör att vi har perspektiv både bakåt och 
framåt. Snabba klipp och kortsiktiga relationer är inget 
för oss. Varken när det gäller fastigheter eller hyresgäster. 
Vi arbetar heller inte med enkla ”genvägar” eller tillfäl-
liga lösningar. När vi renoverar, restaurerar eller bygger 
nytt gör vi det enligt konstens alla regler. Med erkänt 
duktiga hantverkare och väl beprövade material. För dig 
som hyresgäst innebär det trygghet och stabilitet. Och 
förhoppningsvis en långvarig vänskap med den förvaltare 
som har hand om just ditt hus. 

Kompetens och kreativa lösningar
Med gedigen kunskap och unik kompetens inom kultur-
fastigheter arbetar vi kreativt och marknadsmässigt med 
våra lokaler och hyresgäster. Att förvalta kulturbyggnader 
innebär inte att behandla dem som museer och stoppa 
dem i malpåse. Det är vår uppgift att göra husen levande, 
att anpassa dem efter den tid vi lever i och efter våra 
hyresgästers önskemål. Samtidigt värnar vi om husens 
unika historia och egenskaper. Det gör oss till en ovanligt 
innovativ hyresvärd. Ett hyreskontrakt hos SFV betyder 
trygghet och dialog.

Tradition i utveckling
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der och miljöer i vårt land. De är en del av 
vår gemensamma historia och framtid.

Statens fastighetsverk vill göra svenska folket 
stolt över statens egendomar, våra national-
byggnader och fria marker; slott och kungs-
gårdar, teatrar, museer, ambassader och en 
sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta 
tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta 
det på bästa sätt.

Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ 
och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter 
dagens behov och användning – till nytta och 
glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika 
viktig som att förmedla historien bakom dagens 
byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för 
morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering 
driver vi därför även nya byggprojekt som på olika 
sätt representerar vårt land.

SFV förvaltar också statens skog och mark. 
Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att 
biologisk mångfald bevaras och renbetesland 
kan brukas även i framtiden.
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Länsväg 274 leder rakt ut i skärgården. Färjelinjen ut till Rindö är en av de mest frekventa och passerar alldeles utanför kastellet .


