


Torshamnsga tan 27



a:place
Tänk om din arbetsplats var lite mer som ett andra hem. En plats
som på morgonen välkomnar dig med en värmande brasa och härliga 
soffgrupper. Som ger känslan av att vara en plats just för dig och dina 
behov. Där du kan nå din fulla potential, oavsett om det sker bäst i
sorlet av socialt umgänge eller genom ostört arbete. Där du inte bara
får betrakta den klarblå himlen genom fönstret, utan faktiskt kan gå ut
på takterrassen och känna solens strålar. En plats som underlättar din 
vardag och ger utrymme för välbehövliga pauser. En plats som ser hela 
dig som människa, inte bara din yrkesroll. Kort sagt en plats att trivas 
på och som ger dig utrymme att växa. Vi har skapat en sån plats.
Vi kallar den a:place.

Välkommen till 



”Hit lockas de som ser det som andra ännu inte ser,
de som har idéer och innovationer vi idag inte kan 
föreställa oss, men som inom en snar framtid
kommer vara självklara inslag i vår vardag.”



a:place
– Torshamnsgatan 27

•  Sju våningsplan
•  Totalt ca 10 000 kvm
•  Ytor från 150 till 7000 kvm
•  Välkomnande glasentré
•  Loungeyta med öppen brasa och hemtrevlig miljö
•  Besöksservice
•  Pakethantering
•  Catering
•  Mötescenter med konferensrum
•  Kontorshotell med co-working
•  Gym och yogastudio
•  Dusch och omklädningsrum med bastu
•  Lokalstädning och sophantering
•  Cykelrum
•  Parkeringsgarage med laddplatser för elbilar



a:place erbjuder utrymmen för alla typer av möten med gemensamma 
konferensrum i olika storlekar och mindre mötesrum på varje våningsplan. 

meeting:place

I den välkomnande glasentrén möts du av en levande arbetslounge 
med eldstad, bekväma sittgrupper och en servicedisk som kan hjälpa
dig med praktiska frågor under dagen. Kontorsytorna är utformade 
för att på bästa sätt möta dina behov, oavsett om din dag är full av 
möten eller kräver ostört arbete.

work:place
För att alla ska kunna trivas och prestera är kontoren indelade i zoner som 
erbjuder olika tempon och ljudnivåer. För dig som behöver avskildhet för dina 
samtal eller arbetsuppgifter finns också avskilda smårum för fokuserat arbete.

focus:place

Oavsett om du projektleder utvecklare i Mumbai eller har morgonmöte med
Östersundskontoret är det en självklarhet att kontoren är utrustade med den 
senaste tekniken för videokonferenser.

connected:place



”Den bästa träningen är den som blir av.” Med både omklädningsrum, gym 
och yogastudio i huset finns alla förutsättningar för att få in motion i vardagen, 
oavsett om du föredrar styrketräning, yoga eller att ta cykeln till jobbet.

Vi sätter trivsel i första rummet när vi utvecklar
våra kontor, och i a:place har vi lagt extra energi
på att skapa ytor och tjänster som ska underlätta
din dag och bidra till livspusslet i stort.

workout:place

I en fullspäckad arbetsdag är det viktigt att ta pauser. Oavsett om du vill dra dig 
undan till ett vilrum, slå dig ner i en av entréloungens fåtöljer eller få frisk luft på 
takterrassen, erbjuder a:place platser där du kan få en stunds avkoppling.

pause:place

Servicedisken är a:place egen allt-i-allo som tar emot dina besökare, hjälper
till med taxibokningar, skickar paket, bokar mötesrum och beställer catering.

service:place

life:place

På takterassen kan du äta din lunch under bar himmel, ta en paus eller bjuda
in till after work när kvällarna blivit ljumma och sköna.

rooftop:place



45 MIN

15 MIN

31 MIN

22 MIN

kista:place
Oavsett vilket färdsätt du väljer är det smidigt att ta dig till a:place. 
Beläget intill E4, pendeltåg och tunnelbana har Kista ett mycket 
attraktivt läge med närhet både till Arlanda och Stockholms innerstad. 
Inom området är avstånden korta och inga matställen, färdmedel
eller service ligger längre än några minuters promenad bort.

Tiden är beräknad från T-centralen till Torshamnsgatan 27.

Från a:place promenerar du till tunnelbanan eller Helenelunds
pendeltågstation på 7 minuter.



Vill du veta mer?
Kontakta oss för att boka en visning.

Pernilla Pettersson | 070 690 51 83
pernilla.pettersson@kungsleden.se

t his could be
your:place
Att göra a:place till your:place är en process som vi påbörjar redan
vid vår första kontakt. Varje organisation och alla människor som arbetar 
där har sina unika behov och vi är lyhörda och lösningsorienterad för att 
så gott vi kan tillgodose era önskemål.



Om Kungsleden
Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. 
Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till
att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. En stor del av 
våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är 
med och påverkar hela områdets utveckling. Som kund hos Kungsleden 
ska du alltid känna dig välkommen och uppleva att vi genom ett gott 
samarbete är med och bidrar till din affär.

Välkommen till Kungsleden.



Tack!

KONTAKT: PERNILLA PETTERSSON / PERNILLA.PETTERSSON@KUNGSLEDEN.SE / 070 690 51 83


