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UPPSKATTAT LÄGE!
FASTIGHETEN
Mycket populär fastighet och läge!
Med all tänkbar service runt omkring och direkt
närhet till både Göteborgs Centralstation och
rättscentrum.

LOKALEN

KOMMUNIKATION
Med endast 300 meter till Göteborgs Centralstation blir
det lätt att motivera personal att åka kollektivt till jobbet.
En promenad på fem minuter tar dig till Drottningtorget
där du via kollektivtrafiken kan ta dig till i stort sig vart som
helst i Göteborg.
Spårvagnar vid Ullevi och Stampen ligger precis intill.

BESKRIVNING
Högst upp i fastigheten har ni nu möjlighet att flytta in i
534 kvm kontor.
Hyrs med fördel av advokater eller liknande verksamhet
som har behov av egna rum samt konferensrum. Dock
passar lokalerna för all kontorsverksamhet. Öppet som
rumsindelat eller blandad planlösning.
Fräscha och ljusa lokaler.

OMGIVNINGEN
Odinsplasten har numera blivit en liten träffpunk och oas,
varför inte ta med sig sin matlåda ut eller ta en glass i
solskenet.
Ullevi samt Göteborgs rättsväsende ligger bara runt
hörnet.
Ett flertal gym i närheten.

Ett stenkast bort finner ni hela Göteborgs rättscentrum
Gott om service överallt, stort urval av lunchrestauranger
och mycket goda kommunikationer.
Endast 300 meter till Göteborgs Centralstation!
Lättillgängligt för besökare med gott om
parkeringsmöjligheter.

Mycket gott om lunchrestauranger i ett utbud av såväl
husmanskost till indiskt finns runt varje knut.

NÄRSERVICE
Gott om lunchrestauranger från alla världens kök.
Då området är en blandstad finns här gott om allt
gällande service.
Frisörer, servicebutiker, restauranger, tandläkare och mitt
emot till och med en bowlinghall som bl.a serverar lunch.
Varför inte en kombinerad After Work & 5kamp med
kollegorna.
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Kontaktperson
Sara Mannerström

Tel.+46(0)704967678
sara.mannerstrom@newsec.se

NEWSEC MED FOKUS PÅ KVALITET & MILJÖ
Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Vi förvaltar idag kommersiella fastigheter och bostäder motsvarande en yta på 5,5 miljoner kvm. Vi
äger inga fastigheter själva, utan får uppdraget att förvalta dem av fastighetsägare och representerar då fastighetsägare som investmentbanker,
institutioner och fastighetsbolag, gentemot hyresgäster och andra.
Läget, takhöjden, storleken, extrautrustningen  oavsett vad som är viktigt för dig så hittar vi en lösning som passar. För om det är något vi kan så är
det lokaler!
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Idéskiss
- 42 arbetsplatser
- 5 st mötesrum
- 3 st samtalsrum
- Yta ca 533 kvm
- ca 13 kvm per arbetsplats

LOKALEN I HUSET

SKALA 1:200
(papper A3)

ARBETSPLATS
BORD 1600x800mm
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