B O R Å S

K AT R I N E DA L

B U T I K , KO N TO R , L AG E R / LO G I S T I K
1 5 6 1 M ²

ELINSDALSGATAN 13

Buss 200 meter

Restaurang 500 meter

Skyltläge

STOR LAGERLOKAL MED KONTOR I
ATTRAKTIVT OMRÅDE!
Välkommen till denna väl tilltagna och trivsamma lokal med en
tilltalande rymd.
Lokalen erbjuder en öppen stor yta med plats för lager, kontor
men även butik och utställning om så önskas.
Lättillgängligt belägen i markplan med inlastningsmöjligheter via
port i markplan och lastbrygga. Stora öppna ytor samt
kontorsrum, mötesrum och personalytor så som pausrum,
omklädningsrum och duschar.
Här arbetar man i en arbetsmiljö med gott om ljusinsläpp från alla
fönsterpartier.
Förhyrningen görs på korttidskontrakt och i befintligt skick.

OMRÅDET
Området är mycket lättillgängligt, med 10 minuters gångavstånd in
till city och allt tänkbart utbud i forma av butiker och service.
Lunchpromenaden kan avnjutas i den gröna Annelundsparken
som är 91 400 kvadratmeter stor och har ett stort utbud av
växligheter. Här finns även stadens största lekplats och i

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

närområdet finns det mesta man kan önska sig med
lunchrestauranger och kommersiell service.
450 meter ifrån lokalen finns ICA Maxi, Apotek mm.

FAKTA
Adress:
Elinsdalsgatan 13

KOMMUNIKATIONER

Område:

Det finns busshållplats med bra förbindelser och det är även lätt
att ta sig hit med cykel. På tio minuters gångavstånd ligger Borås
citykärna och busstationen.

Fastighet:

Området är mycket lättillgängligt med anslutning till riksväg 40,
41 och 27.

Area:
1 561 m²
Butik, Kontor,

Hos oss har varje hyresgäst ett eget team!

Lager/Logistik

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.
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.

PARKERING
Parkeringsytor finns i området. Sms-parkeringar finns att tillgå.

TEKNISK INFORMATION
Takhöjd under balk ca 4,30 m och under armaturer ca 3,80 m.
Portens storlek är ca 2,25 m hög och ca 1,90 m bred.



BRA LÄGE

Snödroppen 8

Typ:

SERVICE



Katrinedal



LASTMÖJLIGHETER

RYMLIG OCH LJUS

Våningsplan:
0
Byggnadsår:
1940
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Energianvändning:
98.21 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.



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.

