
Rum 11-44 kvm ledigt!

E A ROSENGRENS GATA 32



| Kontor | 68m2

Hyr rum på vårt populära kontorshotell i Högsbo.
Tillgång till gemensamt konferensrum, kök,
toaletter, dusch mm. 

Låg hyra. Fri parkering. Bra bussförbindelser.

Rum från 11 - 44 kvm.

Område:
Högsbo i sydvästra Göteborg ligger mellan Dag
Hammarskjöldsleden, Änggårdsbergen och
Söderleden med ett flertal industrier, verksamheter
och handel. Området tillhörde tidigare Högsbo gård
och började bebyggas på 1960-talet.

Områdets karaktär har utifrån att ha varit ett
utpräglat industri- och verksamhetsområde
förändrats och fick år 2006 ett eget köpcentrum
Högsbo 421 där besökare bland annat hittar
välkända aktörer så som ICA Maxi, H & M,
MediaMarkt, Hemtex, Dressmann, Intersport m.fl. 
Utvecklingen av området fortsätter nu ytterligare
med kommande bostadsprojekt Södra Änggården

som kommer att växa upp. Projektet planeras vara
färdigställd år 2025 och första etappen planeras vara
inflyttningsklart till 2021. En grön stadsmiljö i direkt
anslutning till naturreservatet Änggårdsbergen.
Detaljplanen för Södra Änggården beräknas laga
kraft under 2018.
Det centrala läget med direkt närhet till de stora
trafiklederna är en av anledningarna till att området
attraherar över 1000 företag i många olika
branscher. Området ligger även utanför gränsen för
vägtull och med cykelavstånd till centrum. 

Välkända området i direkt anslutning till Högsbo är
bland annat Sisjön ligger placerat på andra sidan av
Söderleden. Sisjön är mer inriktat som ett
handelsområde men även här finns fastigheter som
erbjuder både kontors och lagerlokaler. 
Med bara några minuters bilfärd från Högsbo
västerut finns Frölunda Torg, norr ut
Järntorget/Linnéplatsen och åt öster Mölndals
Centrum som även är stora knutpunkter för
kollektivtrafik.

Kommunikationer
Bra allmänna kommunikationer med busshållplatser
inom ett par minuters promenadavstånd.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: E A Rosengrens Gata 32 Fastighet: 1232

Area: 68m2 Typ: Kontor

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/goteborg/hogsbosisjon/hogsbo-181/e-a-rosengrens-gata-32-11-68-kvm/#interestForm




Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och

människor att växa. Vi finns på 20 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till

Sundsvall i norr. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler

och vi är en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Vi förvaltar och

utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker. Vad vi än gör är

människan alltid i centrum och fastigheten runtom. För så jobbar ett

dynamiskt fastighetsbolag, inte främst med fastigheter, utan med

människor. Och deras framtid.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att höra
av dig till mig!

Ansvarig uthyrare:

Jane Lundin, +46 317 44 09 55
jane.lundin@castellum.se


