


Välkommen till World Trade Center  
Business Center

I Växjös mest spännande byggnad finns WTC Business Center. 
Här erbjuder vi kontor i en attraktiv miljö som inspirerar till 
tillväxt, nya kontaktytor och bättre affärer. Ledorden för vårt nya 
kontorshotell är AFFÄRSNYTTA, TRIVSEL och UTVECKLING.

Hos oss hyr du en plats i vårt flexibla kontor eller ett eget  
kontorsrum med en eller flera platser. Som hyresgäst har du  
fri tillgång till konferens- och mötesrum, samtalsrum, pausrum  
och vår härliga lounge som erbjuder möjligheter till både arbete 
och umgänge. Här finns det du behöver för en effektiv arbetsdag.  
Du har även rabatt på hyra av konferensrum i övriga WTC.

Som hyresgäst i Business Center ingår reception, postservice, 
städning av gemensamma ytor, kaffe/te, tillgång till kopiator/
scanner/skrivare samt trådlöst WiFi. För dessa tjänster betalar  
du en separat serviceavgift. Receptionen på entréplan har  
möjlighet att välkomna dina gäster och meddela att  
du har besök om du väljer detta upplägg. Här kan du  
även beställa diverse tjänster, t.ex. fika och catering  
vid kundevent och möten.

Försäkra dig om en lysande utsikt där du som hyresgäst i WTC 
även har fri tillgång till takterassen på plan 9. I källarplan finns 
det dusch och omklädningsrum som kan nyttjas vid tränings- 
aktiviteter. 

 

Receptionen på entréplan har en central servicefunktion i WTC Växjö.

Ett stenkast från WTC ligger Växjösjön med fantastiska rekreationsmöjligheter.  
Här kan du ta en promenad eller löprunda på lunchen – eller varför inte en  
simtur en varm sommardag.
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Caffè Dallucci i entréplan – fräsch mat och utsökt kaffe. Entré WTC Växjö – välkomnande lounge med ljus och rymd.   

Takterassen på plan 9 levererar en fantastisk vy över staden. Ditt nya vardagsrum – en unik mötesplats för WTC Växjö.   
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Trivselregler World Trade Center  
Business Center

Business Lounge – stilsäkra materialval i en kreativ miljö.

I Business Center vill vi erbjuda en arbetsmiljö som  
är välkomnande, främjar kreativitet, samarbete och  
kommunikation samtidigt som det ska vara möjligt att arbeta  
koncentrerat. För att stödja detta finns följande riktlinjer: 

BUSINESS LOUNGE
Vår lounge är navet i Business Center,  
en plats för nya möten, kreativitet  
och innovation. Ett möte behöver ju  
inte alltid innebära att ni sitter i ett  
konferensrum. Loungen nyttjar du för  
samarbete, möten eller enskilt arbete  
under avslappnade former. Här kan du  
också ta emot dina kunder eller samarbetspartners i en  
stimulerande och informell miljö. Ta en kopp kaffe och slå  
dig ner för ett möte i den ljudabsorberande soffgruppen  
eller samlas för en avstämning kring ståbordet. 

FLEXPLATS
För dig som hyr en flexplats finns åtta arbetsplatser i det ljusa  
och fräscha flexrummet, där du kan arbeta såväl effektivt som  
ergonomiskt. Här finns inga personliga platser utan du slår dig  
ned vid ett ledigt skrivbord. För förvaring ingår ett eget låsbart  
skåp. Självklart har du som hyr flexplats tillgång till övriga ytor  
och service i Business Center.

CLEANDESK

I flexrummet har vi en Cleandesk policy. Den innebär att när du lämnar 
skrivbordet för mer än 2,5 timme så plockar du bort alla saker som  
du arbetar med och lämnar skrivbordet tomt för nästa besökare.

LJUDNIVÅN

För att uppnå en bra arbetsmiljö så tänker vi på ljudnivån och håller nere 
vår samtalston när vi pratar i telefon eller med kollegor. Vid telefon- eller 
Skypemöten nyttjar vi ett samtalsrum eller Business Loungen.

MÖTESRUM
Som hyresgäst i Business Center har du tillgång till två bokningsbara  
mötesrum; ett konferensrum med åtta platser och ett mindre mötesrum 
med tre platser. Konferensrummet är utrustat med teknik för effektiva  
möten och bokar gör du via Castellums webbaserade system.  
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SAMTALSRUM
Det finns ett mindre samtalsrum. Rummet  
nyttjar du för mindre möten, telefon- och  
Skypemöten eller när du behöver arbeta  
koncentrerat. 

PAUSRUM
Här finns det du behöver för att fika eller  
äta lunch. Pausrummet är en naturlig  
mötesplats för övriga kollegor i Business  
Center. Varför inte förlänga pausen till ett  
kreativt möte? 

GEMENSAMT ANSVAR FÖR GOD ARBETSMILJÖ
Vår målsättning är att Business Center ska erbjuda en  
trivsam arbetsmiljö och självklart bidrar du till den  
allmänna ordningen genom att plocka bort kaffekoppar,  
hänga ytterkläder i kapprummet och hålla ordning på  
material och utskrifter. 

BESÖKARE
När du får besök kan de antingen anmäla sig i receptionen  
på entréplan eller så ringer de dig direkt så att du kan  
välkomna dina besökare.

Kontorsrummen i Business  
Center finns i flera olika  
storlekar mellan ca 18-80  
kvm.

Med en flexplats får du en  
adress med representativt läge 
till en lägre kostnad än ett helt  
eget kontorsrum. Våra flex- 
platser är perfekt för dig som  
t ex är mycket ute hos kund.  
Du får tillgång till ett låsbart  
förvaringsskåp, konferens- 
rum och övriga faciliteter.
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Pausrum i Business Center. 

Möbleringen i skissen kan avvika mot verklig layout. 
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Sveriges fjärde World Trade Center 
i Europas grönaste stad

Som hyresgäst i World Trade Center blir ditt företag en del av ett världs- 
omspännande nätverk med målsättningen att verka för ett ökat affärsutbyte, 
lokalt, regionalt och internationellt. Läs mer på: wtc.com

World Trade Center skapades för att främja internationell  
handel och fred. Idag finns 330 WTC globalt i över 100  
länder och WTC Växjö är stolt nummer 4 i Sverige.

WTC Växjö är ca 12 000 kvm och nio våningar högt, varav sju 
med kontor och två med parkeringsgarage. Kontorsdelen ägs 
av Castellum och parkeringsgaraget av det kommunala bolaget 
Vöfab. Bland hyresgästerna finns bl.a. Svenskt Näringsliv,  
KPMG, Kärnhem, Danske Bank och Skanska men även ett  
par uppstickare inom IT-branschen.

WTC Växjö initierades av Kärnhem och har byggts av Skanska. 
Castellum tillträdde fastigheten den 30 november 2016.  
WTC miljöcertifieras enligt LEED Platinum, som är  
högsta nivån. LEED är det miljöledningssystem som  
har störst spridning i världen och ser till inomhus- 
klimat, material, energianvändning m.m.

CASTELLUM
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen  
i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 80 miljarder  
kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/ 
logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. 

I Växjö är vi en av de största ägarna av kommersiella  
fastigheter. Vårt bestånd finns både i city och på det gamla 

 

 

regementsområdet I11, som omvandlats till en företagsstad med  
ett 90-tal verksamheter. 

På Växjökontoret är vi 6 stycken medarbetare som arbetar med att  
tillgodose hyresgästernas önskemål. Välkommen att kontakta oss. 

Telefon 0470-72 77 30 • castellum.se



7

Mitt i stadens puls  
med närhet till  
allmänna  
kommunikationer  
har vi skapat ett 
modernt Business  
Center med fokus på  
Affärsnytta, Trivsel  

och Utveckling.

WTC-byggnaden ligger i Växjös mest dynamiska område på södra stationsområdet. I anslutning till WTC kommer även Växjös  
nya stads- och stationshus uppföras. Byggnaden kommer att inrymma stadshus med ca 600 arbetsplatser, nytt resecentrum  
med butiker och restauranger samt en mötesplats för kommunens invånare. 



Uthyrning/information:
Telefon 0470-72 77 38 • castellum.se

Castellum, Honnörsgatan 14, Växjö

Jenny Engqvist,  
förvaltare/uthyrare
Castellum i Växjö


