U P P S A L A

C I T Y

KO N TO R

230 M²

KUNGSGATAN 38

KONTOR MED TVÅ EGNA TERRASSER!
Fantastisk möjlighet att i ett tidigt skede vara med och skapa er
drömlokal med tillhörande två terrasser i olika väderstreck.
Lokalen är i dagsläget helt oinredd så här finns alla möjligheter att
göra den till er.
Läget på Kungsgatan kan knappast bli mer centralt. På några
minuter promenerar du till Resecentrum eller Stora Torget.
Flertalet busslinjer stannar precis utanför porten, det finns gott
om cykelparkering och möjlighet att hyra garageplats finns också.

Hej!

PLANLÖSNING
Öppet och livligt eller distinkt koncentration?
Vad får era medarbetare att prestera bäst? Ett öppet landskap,
individuella kontorsrum eller kanske en lagom blandning?
Behöver ni några få rum? Stora ytor? Vill ni stimulera spontana
möten? Eller är sekretessnivån hög? Publika ytor? Mötesrum? Här
finns alla möjligheter att skapa en stimulerande och produktiv
arbetsmiljö anpassad efter behov. Berätta om dina önskemål, så tar
vi fram en lösning tillsammans.

KOMMUNIKATIONER
Buss stannar precis utanför.

Jag heter Theresa
Söderlund. Kontakta gärna
mig för mer information och
visning av lokalen.
+46 18 60 66 54
theresa.soderlund@
castellum.se

PARKERING
Garageplatser finns att hyra. Även med laddmöjlighet.

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!

FAKTA
Adress:
Kungsgatan 38
Område:
City
Fastighet:
Dragarbrunn 21:1
Area:
230 m²
Typ:
Kontor
Våningsplan:
5
Byggnadsår:
0
Tillträde:
Enligt överenskommelse

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.



ANDREAS AGERSON

MARIA HYDLING

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.

Alla förtjänar en
arbetsplats att längta till.

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.

