B O R Å S

K AT R I N E DA L

KO N TO R

1 1 3 M ²

KATRINEDALSGATAN 22

Buss 100 meter

Restaurang 100 meter

Café 100 meter

LITEN KONTORSLOKAL MED ÖPPNA YTOR,
DÄR DU HAR MÖJLIGHET ATT UTFORMA
LOKALEN EFTER DINA ÖNSKEMÅL!
Välkommen till denna lilla kontorslokal i markplan som idag
bjuder på en öppen och flexibel planlösning.
Här finns möjligheten att utforma lokalen efter era önskemål och
behov. Nytt pentry och nytt WC kommer att göras i ordning i
lokalen.
Närheten till R40 gör att man lätt kan ta sig till både Göteborg och
Jönköping.
Lunchrestaurang finns i området. Närheten till Centrum gör att
man snabbt kan ta sig till olika butiker, banker, livsmedelsaffärer
etc.
5 minuters promenad från Södra Torget och Centrum.
Busshållplats finns dessutom nära fastigheten.

OMRÅDET
Området är mycket lättillgängligt, med 10 minuters gångavstånd in
till city och allt tänkbart utbud i forma av butiker och service.
Fastigheten ligger intill friskis och svettis för träning och även
intill den populära lunchrestaurangen Andra Våning för en god bit

Hej!
Jag heter Irén Hagström.
Kontakta gärna mig för mer
information och visning av
lokalen.
+46 31 706 65 01
iren.hagstrom@
castellum.se

mat.
Lunchpromenaden kan annars avnjutas i den gröna
Annelundsparken.

FAKTA
Adress:
Katrinedalsgatan 22
Område:

KOMMUNIKATIONER

Katrinedal

Enkelt att ta sig hit via riksväg 40, väg 41 och 27.
Här finns även busshållplats med täta förbindelser samt väl
utbyggda gång- och cykelvägar.

Fastighet:
Katrinedal 14
Area:

SERVICE

113 m²

Hos oss har varje hyresgäst ett eget team!

Typ:

Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till
de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd,
varje dag, i stort och smått.

Kontor

Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som hyresgäst
har du tillgång till ett eget Castellumteam som ser till att du trivs
hos oss. Och om dina behov så småningom förändras kan vi, tack
vare vår storlek, nästan alltid erbjuda en lösning.
För att göra det enkelt för våra hyresgäster att leva hållbart
erbjuder vi bland annat gröna hyresavtal och förnybar el.

Våningsplan:
0
Byggnadsår:
1989
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Energianvändning:
98.6 kWh/m2, år

PARKERING
Parkering finns anslutning till fastigheten.





ANPASSNINGBAR



BRA SKYLTLÄGE

ENTRÉ I
MARKPLAN

Planskisserna är ej skalenliga. Med reservation för eventuella avvikelser.

PERSONLIGT HUSTEAM INGÅR I
HYRAN
Vi gillar att överträffa alla förväntningar som
våra kunder ställer på oss. Alla våra fastigheter
sköts av vår egen personal. Som kund har du ett
eget, dedikerat Castellumteam som ser till att du
trivs och att allting fungerar. Tillsammans
skapar vi en trivsam, hållbar och produktiv
arbetsmiljö. Och skulle behoven förändras kan
vi nästan alltid erbjuda en lösning.



GÖRAN PALMQVIST

LINDA HANSSON

Fastighetsansvarig

Kommersiell förvaltare

FULL FLEX MED COWORKING
Har ni verksamhet på flera orter eller vill du
erbjuda dina medarbetare fullservice och en
enklare vardag? Köp till medlemskap i United
Spaces och få tillgång till våra coworkingytor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och på
Arlanda. Alltid med fullservice, tillträde dygnet
runt och ett stort tjänsteutbud. Coworking hos
United Spaces erbjuder långt mer än trevliga
kontorsytor. Vad sägs om tjänster som digital
kemtvätt, yoga på jobbet eller
barnpassningsservice? Cykelgarage, vilrum och
lounge med schysst fika är självklarheter.
Välkommen till arbetsplatser med extra
guldkant!

EN HÅLLBAR ARBETSPLATS FRÅN
BÖRJAN
På Castellum bygger vi för en hållbar framtid.
Inte nog med att alla våra nybyggnads- och
ombyggnadsprojekt ska miljöcertifieras enligt
högsta standard, vi lovar också att vår
verksamhet ska vara 100 procent klimatneutral
senast 2030, vilket också inkluderar alla våra
projekt. Varje år minskar vi
vattenförbrukningen i våra fastigheter med 1
procent och energianvändningen med 1,5
procent. På det sättet hjälper vi våra kunder att
minska sitt eget klimatavtryck. Hösten 2020
färdigställde vi nordens största solcellspark på
ett av våra tak. Minst 100 tak på våra fastigheter
kommer att få solcellspaneler installerade, vi
kallar projektet” 100 på sol”. Målet är en helt
fossilfri energiförsörjning till samtliga
fastigheter senast 2025. Vill du teckna grönt
avtal, beställa källsortering eller grön städning?
Kontakta oss så berättar vi mer.

EN VÄRD BORTOM DET FÖRVÄNTADE
Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och
människor att växa. Vi är en av nordens främsta aktörer och finns på de
största tillväxtorterna i Sverige, samt Köpenhamn och Helsingfors. Varje
dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Framför allt till våra
kontor i attraktiva lägen, men också till lager och logistiklösningar som vi
även specialiserat oss på. För oss är det självklart att sätta människan i
centrum och fastigheten runtom. För så bygger vi framgångsrika
arbetsplatser, tillsammans med våra kunder.

