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Nyrenoverat kontor 
i Hagastaden

Flexibelt kontor med öppna och ljusa lokaler  
med materialval av högsta kvalitet
Nu finns tillfälle att hyra ett modernt kontor som är nominerat 
till Sveriges finaste kontor om 1009 kvm i populära Hagastaden. 
Planlösningen är delvis öppen och lokalen erbjuder ett flertal 
bokningsbara mötesrum i varierad storlek. Receptionen är placerad 

centralt i lokalen och omges av arbetsplatser, bibliotek samt matsal. 
Kontoret är inbjudande med ett härligt ljusinsläpp samt ytskikt och 
materialval av högsta kvalitet.
Till kontoret finns gott om parkeringsplatser.

1 009 kvm
Flexibla kontorslösningar för dina behov

Uthyres

 + Totalt 1 009 kvm

 + Tillträde efter 
överenskommelse 

 + Veolias tidigare huvudkontor 

 + Nyrenoverat 2021 

 + Ett modernt och flexibelt kontor

 + Reception 

 + Mötesrum, samtalsrum & 
bokningsbara ytor

 + Coffice – för spontana möten 
och en kopp kaffe eller te

 + Bibliotek

 + Arbetslounge – för spontana 
möten eller enskilt arbete, med 
lite liv och rörelse runtom

 + Arbetsrum – bokningsbara rum 
för enskilt arbete

 + Matsal

 + Workice – när du vill arbeta och 
ändå vara tillgänglig

 + Telefonrum

 + Vilorum

 + Cykelrum

 + Garage i huset och bra 
besöksparkering i området

 + Representativ entré

 + Ljusa, luftiga lokaler

https://objektvision.se/Beskriv/218027334
https://goo.gl/maps/PbKjEWnZ4nM2ryYX6
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Exempel:
Enskilt fokuserat arbete
i eget kontorsrum

Exempel:
Mötesrum

Exempel:
Enskilt vid projektbord 

Exempel:
Arbete i öppen miljö,
worklounge
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1.Flex
 2. Saturnus

3. Hubgrade Center
 4. Galaxen
5. Norrskenet
 6. Merkurius
 7. Luna
 8. Pluto

9. Venus
10. Tellus
 11. Neptunus

12. Jupiter
 13. Solen
 14. Andromeda
 15. Orion

                     16. Cassiopeia

Receptionen 
Här tas dina besökare emot.

Mötesrum, samtalsrum 
& bokningsbara ytor 
Bokas när du behöver jobba fokuserat 
med dina kollegor.

Coffice
För spontana möten och en  
kopp kaffe eller te.

Bibliotek
För arbete i lugn och ro.

Arbetsloungen
En plats för spontana möten eller enskilt 
arbete, med lite liv och rörelse runtom. 

Arbetsrum
Bokningsbara rum för enskilt arbete.

Matsalen
Är vad det låter som: en plats för 
lunch och umgänge.

Workice
Här sitter du när du vill arbeta 
och ändå vara tillgänglig.

Telefonrum
Här kan du jobba ostört eller ta samtal.

Vilorum
Om du behöver få tillbaks energin 
kan du vila en stund här.
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Öppna och ljusa lokaler

https://objektvision.se/Beskriv/218027334
https://goo.gl/maps/PbKjEWnZ4nM2ryYX6
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Kontakt

Hans Malmros
073-349 87 16
hans.malmros@cbre.com
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