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Moderna kontorslokaler i hjärtat av city
Välkommen till Femman, en av Göteborgs mest välkända fastigheter. Här hittar du 
moderna kontorslokaler där dina medarbetare kommer att trivas. I Femman finns 
8 000 kvm kontorsyta till uthyrning fördelat på tre plan. Som grannar har du alla  

restauranger, butiker och serviceinrättningar i Femmans galleria. Här befinner du  
dig i hjärtat av city med närhet till Centralstationen och lokala kommunikationer. 



”Femman är en del av  Nordstan, 
Skandinaviens största träffpunkt 
med ett 50-tal  restauranger och 
37 miljoner besökare årligen. 
Femman har ett utmärkt läge  

i  centrala  Göteborg med direkt 
 anslutning till kollektivtrafik 

och parkeringsplatser.



Femman i korthet
• Femman är en av Göteborgs 

mest välkända fastigheter.

• Fastigheten uppfördes 1971–1973 
i samband med att Nordstan 
 förnyades.

• Huset ligger i hjärtat av city på 
 gångavstånd till Centralstationen.

• De moderna, öppna och ljusa 
 kontorslokalerna omger en grön 
 innergård.

• Totalt har vi 8 000 kvm kontorsyta  
till uthyrning fördelat på tre plan.

• Möjlighet finns att hyra ett helt 
våningsplan om cirka 5 800 kvm.

• Fastigheten Femman miljöcertifieras 
enligt BREEAM In-Use.

• Våra flexibla kontorslokaler anpassas 
efter hyresgästens verksamhet.

• I fastighetens galleria finns ett stort 
utbud av restauranger och butiker.



Göteborgs bästa läge
Femman ligger i ett av Göteborgs mest centrala lägen med 
 fantastisk utsikt över citykärnan. Strax utanför entrén på Nils 
Ericsons gatan 17 stannar bussar och spårvagnar och på kort 
 gångavstånd finner du Centralstationen. Femman är en av stans 
främsta träffpunkter för shopping, mat och möten, men också 
för centrala kontor med hög kvalitet. Här har du nära till allt. 



Kontor efter dina behov
Vi har lösningar för alla typer av behov. Våra egna fastighets-
utvecklare och projektledare hjälper dig att anpassa lokalen  
efter just din verksamhet. Vi finns här och stöttar dig genom  
hela  processen. Tillsammans med dig tar vi fram långsiktiga  
och hållbara lösningar för din lokal. 





Hyresgästen i centrum
Hos Hufvudstaden sätter vi alltid dig som är hyresgäst i första rum. 
Du har alltid nära till oss, vi finns på gångavstånd och vår kundservice 
finns tillgänglig dygnet runt. Som hyresgäst hos oss får du inte bara 
en kontaktperson, du får ett helt team från oss: förvaltningschef, 
biträdande förvaltare, fastighetstekniker och projektledare. Vi är 
 personliga, engagerade och serviceinriktade. Vårt breda utbud av 
service och mertjänster du kan läsa mer om på vår webbplats.





Tillsammans  
för en hållbar miljö
Som fastighetsbolag har vi ett  
stort ansvar för att arbeta hållbart 
och minska våra klimatutsläpp. 
 Tillsammans med våra hyres gäster 
väljer vi hållbara och energieffektiva 
lösningar i vardagen och vid ombygg-
nationer. Som hyresgäst kan du välja 
att teckna grönt hyresavtal. Vi sätter 
då gemensamt upp en plan för att 
ytterligare minska energianvänd-
ningen och belastningen på miljön. 

Fastigheten Femman miljöcertifieras 
enligt BREEAM In-Use, som är ett 
internationellt certifieringssystem för 
att bedöma och jämföra byggnaders 
miljöprestanda. 

Tillsammans gör vi skillnad för en 
hållbar framtid.







Moderna lösningar för ditt kontor
Hos Hufvudstaden förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter 
själva. Detta gör att vi har en unik kunskap om våra hus och 
kan planera långsiktigt för att erbjuda moderna och effektiva 
 lösningar med hög kvalitet. Vi bygger om och anpassar efter 
dina behov, ständigt med omtanke om miljön och en hållbar 
stadsutveckling.



All service runt hörnet
Med Femmans centrala läge i Nordstan och med en galleria 
i  fastigheten är serviceutbudet oslagbart. Ta en fika i någon av alla 
de närliggande restaurangerna eller caféerna, gå till frisören på 
 lunchen eller shoppa på väg hem från jobbet. I gallerian finns all 
tänkbar service som livsmedelsaffärer, inrednings- och modebutiker, 
skomakare, urmakare och optiker. 
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