
Arbetsplats i World Trade Center

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 4A



| Kontor | 225m2

Attraktiv arbetsplats i Växjös mest spännande
kontorsbyggnad, World Trade Center. Här sitter
man på sjunde våningen med en härlig vy över City.
Här kan man välja mellan renodlade moderna
kontorsrum eller öppna arbetsplatser. Möjlighet
finns att slå ihop med närliggande lokal om man
önskar en yta på ca 400 kvm.

Område:
I Växjö city verkar man mitt i stadens puls med
restauranger, caféer, affärer och kulturställen precis
utanför dörren. Här har vi på Castellum ett flertal
fastigheter i varierande storlek och profilering, allt
från våra vackra sekelskifteshus i kvarter Gripen till
vårt moderna World Trade Center precis vid
stationsområdet. På Storgatan och Kungsgatan

finns en mängd butiker och förrättningar och här har
vi trevliga lokaler med härligt ljusinsläpp. I kvarter
Tullen på Storgatan/Västergatan förädlar vi vår
centralt belägna fastighet och bygger en ny
gårdsbyggnad med moderna arbetsplatser och
kreativa lokaler. Växjö är känt för sitt breda utbud
och förutom biografer, konserthus, konsthall,
museer och stort bibliotek är man nära naturen.
Linnéparken och Strandbjörket är stadens gröna oas
och ligger vid vackra Växjösjön. Vill du ha en
pulserande arbetsplats med innerstadens stora
utbud utanför dörren är våra citylägen idealiska
alternativ.

Parkering
P-platser finns att hyra via Växjö Kommun.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Södra Järnvägsgatan 4A Fastighet: 1313

Area: 225m2 Typ: Kontor

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/vaxjo/city/pilgrimen-5/sodra-jarnvagsgatan-4a-225-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:

Jenny Engqvist, +46 470 72 77 38
jenny.engqvist@castellum.se


