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BUSINESS  CENTER  COWORKINGARENA

I Business Center tar vi arbetsplatsen till en helt ny nivå. I

hjärtat av World Trade Center, mitt i stadens puls med

direkt anslutning till allmänna kommunikationer har vi
skapat en coworkingarena som främjar kreativitet,

samarbete och kommunikation.

Coworkingarenan är ca 1 000 kvm fördelat över två
våningsplan och som medlem får du tillgång till flexibla

arbetsplatser i ett nyckelfärdigt och färdigmöblerat kontor.

Vår coworkingarena är uppdelad i två ljudzoner; en
lugnare zon för enskilt arbete och en livligare zon där

nätverkande och idéer står i fokus. Coworking bygger på

flexibilitet, mötesplatser, service och sociala
nätverksaktiviteter.

En hållbar arbetsplats

World Trade Center är ett av Växjös mest klimatsmarta
kontorsbyggnad och även vår coworkingarena har stort

fokus på hållbarhet. Över 90% av interiören är återbruk

och goda möjligheter till återvinning erbjuds. Hälsa och
personligt välmående är andra viktiga ingredienser och på

vår coworking är såväl fysiskt som mentalt välbefinnande

viktigt. Förutom ett mycket gott dagsljusinsläpp som är
påverkar hälsa och energinivå finns en ergostation med

ergonomiska redskap för arbetsplatsen samt ett vilrum för
återhämtning.

Hej! 

Jag heter Jenny
Rungegård. Kontakta

gärna mig för mer
information och visning

av lokalen.

+46 470 72 77 33

jenny.rungegard@

castellum.se

mailto:jenny.rungegard@castellum.se


Medlemskap

Som medlem kan du välja att hyra en Flexplats eller ett
Private Office, beroende på dina behov.

Flexplats ger dig tillgång till samtliga gemensamhetsytor

och vi erbjuder en stor variation av arbetsplatser och olika
miljöer för att mötas och arbeta i – välj det som passar dig

bäst för stunden.

2 495 kr/mån ex moms, avtalstid löpande 3 månader.

Private office är för dig som önskar ett eget kontorsrum.

Dessa finns i varierad storlek beroende på hur många

medarbetare ni är som önskar dela rum. Självklart ingår
även här fri tillgång till samtliga gemensamhetsytor.

Från 5 600 kr/mån ex moms, avtalstid 1 år, uppsägningstid

3 månader. Tillkommer gör serviceavgift på 650

kr/person/mån ex moms.

I samtliga medlemskap ingår alltid:

Nyttjande av samtliga gemensamhetsytor, flera
bokningsbara mötesrum med olika miljöer,

samtalsrum/Teamsrum, Video recording room,

ergonomiutrustning, vilrum, bemannad reception, WiFi,

kaffe/te, skrivare*, postservice, takterrass med

panoramautsikt, omklädning och dusch, aktiviteter,
nätverk i världsklass samt fri tillgång till WorkOUT®,

Sveriges första utomhuskontor i Företagsstaden I11.

*med reservation för debitering av utskrifter

OMRÅDET

I Växjö city verkar man mitt i stadens puls med
restauranger, caféer, affärer och kulturställen precis

utanför dörren. Här har vi på Castellum ett flertal

fastigheter i varierande storlek och profilering, allt från
våra vackra sekelskifteshus i kvarter Gripen till vårt

moderna World Trade Center med över 1 000

kvadratmeter Co-Working, precis vid stationsområdet. På
Storgatan och Kungsgatan finns en mängd butiker och

förrättningar och här har vi trevliga lokaler med härligt

ljusinsläpp. I kvarter Tullen mitt på Storgatan i korsningen
mot Västergatan har vi en centralt belägen fastighet och

med en påbyggd gårdsbyggnad med moderna och kreativa

lokaler. Växjö är känt för sitt breda utbud och förutom
biografer, konserthus, konsthall, museer och stort

bibliotek är man nära naturen. Linnéparken och

Strandbjörket är stadens gröna oas och ligger vid vackra

FAKTA
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World Trade Center, S:a

Järnvägsg.4A

Område:

City

Fastighet:

WTC

Storlek:

1 000 m²

Typ:

Kontor

Byggt:

2016



Växjösjön. Vill du ha en pulserande arbetsplats med

innerstadens stora utbud utanför dörren är våra citylägen
idealiska alternativ.

PARKERING

P-platser finns att hyra via Växjö Kommun.

VI  FINNS  DÄR  DU  FINNS

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!

 



En värd
bortom det
förväntade.

CASTELLUM

https://www.google.com/maps/place/56.876018,14.805914






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.



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.


