G ÖT E B O R G

H Ö G S B O/ S I S J Ö N

KO N TO R

9 2 M ²

STORA ÅVÄGEN 19 A

Garage

FINT LITET KONTOR MED HÄRLIGT LJUS!
Söker ni en lokal för det lite mindre företaget? Har ni kanske vuxit
ur ett kontorshotell? Då har vi den perfekta lokalen med
fördelaktigt läge i Sisjön!

PLANLÖSNING
Idag har lokalen en öppen planlösning men det går att bygga små
rum om så önskas.

OMRÅDET
Sisjön ligger direkt söder om Söderleden och drygt två kilometer
sydost om Frölunda torg samt fyra kilometer sydväst om Mölndals
centrum. Området var under 1970-talet mer ett industriområde
men har sedan 2000-talet fått en markant mer handelsinriktning
än tidigare. Stora infrastruktursatsningar har gjorts för anpassning
mot de bilburna kunderna till de stora handelsaktörerna som
etablerat sig på området.
Området är omtyckt även av traditionella verksamheter som har
lager/kontor och industribehov och som vill ligga lättillgängligt
för sin kunder och personal. Här finns ett gott utbud av service,
friskvård och lunchrestauranger.

Hej!
Jag heter Ylva Brodin.
Kontakta gärna mig för mer
information och visning av
lokalen.
+46 31 755 56 30
ylva.brodin@castellum.se

Inom företagsområdet Högsbo-Sisjön finns mer än 1 700 företag i
fler än 200 branscher. Här arbetar dagligen fler än 30 000
personer. Eftersom området är expansivt och hela tiden förändrar
sig så blir de exakta siffrorna fort inaktuella så siffrorna är
ungefärliga. Företagsområdet är Nordens största med en yta på
3.070.000 m2.
Bara några få kilometrar från Sisjön ligger naturreservatet
Sandsjöbacka med naturstigar, vandringsleder, eldplatser mm.
Sisjöns golfklubb finns också i området i direkt närhet till
Söderleden.
Besök gärna området Högsbo-Sisjöns företagarförening:
http://hsff.nu/

Bra allmänna kommunikationer tex. buss 83, 84, Rosa Express.



Adress:
Stora Åvägen 19 A
Område:
Högsbo/Sisjön
Fastighet:
Kobbegården 6:362
Area:
92 m²
Typ:
Kontor

KOMMUNIKATIONER


FAKTA



Våningsplan:
3
Byggnadsår:
1990

NÄRA
TRAFIKLEDER

TREVLIGT
LJUSINSLÄPP

GARAGEPLATS

Tillträde:
Enligt överenskommelse
Energianvändning:
50 kWh/m2, år

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.



FREDRIK STENMAN

PETER BERNTSSON

Teknisk förvaltare

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.

