
Toppmodern lokal med full service

LINDHOLMSPIREN 7



| Kontor | 345m2

Hyr en egen kontorslokal i anslutning till det
gemensamma co workinglandskapet Blenda office
space. Kontorslokal på 345 kvm med
konferensrum, mötesrum, samtalsrum,
loungeområde, stängda kontorsrum och öppet
kontorslandskap och egen entré med
skyltmöjligheter. Tillgång till full service i form av:
Bemannad reception, tillgång till flertal
konferensrum, stora som små, tysta rum och
mötesrum. 
Kringtjänster så som kaffe, wifi, larm, städning,
printer/papper, fredagsfrukost, receptionsservice,
möbler, låsbara förvaringsskåp mm går att köpa till
mot en extra kostnad.
Vi ser helt enkelt till att du kan koncentrera dig på
dina affärer i en trygg och säker miljö. 
Du sitter vid ett populärt gångstråk mitt på

Lindholmspiren.

Område:
Flera av Sveriges mest framstående företag inom
bland annat IT, fordonsutveckling, media och design
finns representerade på Lindholmen, liksom
Chalmers och Göteborgs universitet. Hela
campusområdet sjuder av aktivitet, entusiasm och
innovationer. Kanske hittar du dina framtida
medarbetare här.

Kommunikationer
På Lindholmen har kollektivtrafiken planerats in
från start. Snabba och täta bussavgångar och
färjeförbindelse till centrum och andra knutpunkter
gör det enkelt att ta sig hit. Väljer du att cykla finns
det låsbar parkering och pumpstation.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Lindholmspiren 7 Fastighet: 1252

Area: 345m2 Typ: Kontor

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/goteborg/lindholmen/lindholmen-305/lindholmspiren-7-345-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:

Lisette Wik, +46 317 06 65 12
lisette.wik@castellum.se


