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 Ytan på plan 6 är uppdelad i två zoner; en lugnare 
zon för fokuserat arbete och en livligare zon där 
nätverkande och idéer står i fokus. I den lugnare 
zonen går det bra att prata såväl med kollegor som 
i telefon, tänk dock på samtalstonen. Sitter du vid 
en av de två arbetsplatserna i fokusytan signalerar 
det dock att du inte vill bli störd. Vi uppmuntrar till 
arbete och paus på alla platser även i den lugnare 
zonen, så länge ljudnivån respekteras.  
 

      BUSINESS LOUNGE 
 
 
Loungen i den livliga zonen är navet i Business 
Center, en plats för nya möten, kreativitet och 
innovation. Ett möte behöver ju inte alltid innebära 
att du stänger in dig i ett konferensrum. Loungen 
nyttjar du för samarbete eller enskilt arbete under 
avslappnade former. Här kan du också ta emot dina 
kunder eller samarbetspartners i en stimulerande 
informell miljö. Ta en kopp kaffe och slå dig ner för 
ett möte eller samlas för en kort avstämning kring 
ståbordet. Eller varför inte nyttja det bokningsbara 
projektbordet med härlig utsikt över stationsområ-
det? Såväl mobil skärm som whiteboard finns att 
tillgå för möten i loungen. 

      

 
 MÖTESRUM 

Som hyresgäst i Business Center har du tillgång till 
flera bokningsbara mötesrum i olika utformning på 
plan 6 och 7. Välj mötesrum efter antal deltagare, 
vid ensamarbete används samtalsrum. Bokar gör 
du via Castellums webbaserade system.  

 SAMTALSRUM 
 

Det finns två samtalsrum. Rummen nyttjar du för 
mindre möten, telefon- och digitala möten eller när 
du behöver arbeta koncentrerat. 

      VIDEO RECORDNING ROOM 
 
I det bokningsbara videoinspelningsrummet kan du 
spela in filmer och podcasts, livesända webinarier 
och mycket mer. 

LJUDZONER

ARBETSYTOR

CLEAN DESK POLICY
 

På samtliga arbetsytor har vi en Cleandesk policy. 
Den innebär att när du lämnar arbetsplatsen för mer 
än 2,5 timme så plockar du bort alla saker som du 
arbetar med och lämnar arbetsytan tom för nästa 
kollega. 

i en introduktion till ytorna och hur du som medlem kan nyttja dem. 



GEMENSAMT ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN 
Business Center ska erbjuda en trivsam arbets-
miljö och självklart bidrar du till den allmänna 
ordningen genom att lämna arbets- och mötes-
ytor i god ordning, ta hand om kaffekoppar och 
disk, hänga ytterkläder i kapprummet och hålla 
rent och snyggt överallt. 

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

ÖVRIGT 

VÄLBEHÖVLIG PAUS 
Det finns två pentryn, ett i livlig zon och ett i 
den lugnare. Flera alternativa miljöer erbjuds så 
välj var som passar dig bäst att inta lunchen för 
dagen. Kanske tar du en paus på takterrassen 
för att tanka dagsljus?

VILRUM 
Vilrummet är avsett för såväl mental som fysisk 
återhämtning. Är rullgardinen nere är rummet 
upptaget. Service Manager ger dig gärna en 
kortare ljudfil med guidning för en skön av-
slappning. Självklart får du nyttja rummet för 
samtal och möten när inte återhämning pågår. 

DUSCH  
Har du cyklat till jobbet eller tagit en löparrunda 
runt sjön finns omklädning och duschar på plan 2. 

ERGOSTATION 
Vi på Castellum brinner för hälsa och välmåen-
de och vill uppmuntra till ergonomisk varia-
tion! Låna med utrustning till rum eller öppen 
arbetsplats, lämna tillbaka när dagen är slut. 

UTEARBETE 
Som hyresgäst hos Castellum kan du fritt 
nyttja WorkOUT®, vårt utomhuskontor i 
Företagsstaden I11. Forskning visar att utear-
bete bl.a. sänker stressnivån, ökar kreativiteten 
och stärker immunförsvaret. Här finns WiFi, 
bokningsbart mötesrum och såklart eluttag 
för utrustning på alla arbetsplatser. Kontakta 
Service Mager för mer information

BESÖKARE
När du får besök kan de antingen anmäla sig 
i receptionen på entréplan eller så ringer de 
dig direkt så att du själv kan själv släppa in din 
besökare. Du är välkommen att ha en arbetan-
de gäst över dagen när du själv är på plats och 
ansvarar för denne. 

FÖRVARING
De personliga skåpen är avsedda för kollegor på 
flexplats, som inte har ett eget rum. Behöver du 
förvaringsyta kan detta hyras till. 

AVSLUTNINGSVIS 
 

 
Vi föredrar DO framför DON´T och vill att alla 
ytor ska nyttjas så mycket som möjligt, gärna på 
så många sätt som möjligt. Med en öppen dialog 
och respekt för kollegorna skapar vi tillsammans 
en härlig plats att arbeta och trivas på. 


