G ÖT E B O R G

C E N T R U M

B U T I K

74 9 M ²

AMERIKAHUSET /
BARLASTGATAN 2

Egen stor entré

Anrik känd fastighet

Expansivt läge

SHOWROOM / BUTIK MED KARAKTÄR I ETT
ANRIKT HUS.
En härlig lokal i det anrika Amerikahuset. Passar perfekt som
säljkontor med ett inspirerande showroom eller som en butik.

PLANLÖSNING
Öppen planlösning med ett inglasat kontor och personalrum.

OMRÅDET
Amerikahuset ligger centralt, med ett fantastiskt läge intill det
glittrande vattnet och med en underbar utsikt över Göteborgs
hamninlopp. Här finns gott om parkeringsmöjligheter och
kommunala kommunikationer ca 400 m från den pampiga entrén.

Hej!
Jag heter Katarina Uppling.
Kontakta gärna mig för mer
information och visning av
lokalen.
+46 31 706 65 06

KOMMUNIKATIONER
Fastigheten i nära anslutning till leden. Det är mycket goda
kommunikationer med spårvagn 3,9 och 11 från Masthuggstorget.
En hållplats från Masthuggstorget eller ca 7 minuters promenad
från Amerikahuset ligger Järntorget, en stor knutpunkt för både
buss och spårvagnar som tar dig enkelt till alla stadsdelar i
Göteborg.

katarina.uppling@
castellum.se

SERVICE
Ta en kort promenad till Masthuggstorget, Järntorget eller
Långgatorna som erbjuder ett stort utbud av mat från världens alla
hörn. Här finns också bra utbud av all tänkbar service i form av
butiker av olika slag, restauranger, livsmedelsbutiker mm.





ÖPPNA HÄRLIGA
YTOR

Adress:
Amerikahuset /
Barlastgatan 2
Område:



BUTIKSLOKAL
MED POTENTIAL

FAKTA

Centrum
NÄRHET

Fastighet:
Masthugget 26:1
Area:
749 m²
Typ:

VI FINNS DÄR DU FINNS

Butik

Castellum har egna medarbetare på plats på alla de orter där våra
lokaler och hyresgäster finns. Det ger oss den där personliga
kontakten och lokalkännedomen som vi tycker är så viktig, och
aldrig kan ersättas av distanslösningar och konsulter hur mycket
man än vill. Med lokalt engagemang, lång erfarenhet och personlig
service hjälper vi din verksamhet och dina medarbetare att
utvecklas och växa. Vi lyckas när våra kunder lyckas!

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

CASTELLUM

En värd bortom
det förväntade.

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.





ROBERT STRÖM

JONAS LINDSKOG

ADRIAN GHORAISHI

Teknisk förvaltare

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.

