
BORÅS



STUDIO SPINNERIET

Centralt i Borås, på Druveforsvägen 
8, har Hökerum Fastigheter skapat 

en yta i Spinneriet för 
”behandlingshotell”. 

Det är 6 behandlingsrum samt 2 
förråd på 4 -23 kvm.



KONCEPT

Konceptet bygger på att du som hyresgäst enbart hyr det behandlingsrum och 
förråd du har behov av. Väntrum, wc/dusch kök och matplats delar du med övriga 
som hyr in sig. På så sätt kan du få samtliga fördelar med att ha en större lokal, 
fast till en lägre kostnad. 

Utöver inredda och komplett utrustade gemensamma ytor så ingår även samtliga 
driftkostnader, trådlös internetuppkoppling, porslin etc så att du kan fokusera 
mer på din egen verksamhet. 

Behandlingsrummen hyrs till en fast månadshyra och har en kontraktslängd på 
minst 12 månader. 



RUM
Det finns totalt 6 behandlingsrum, 
varav ett redan är uthyrda. 

Resterande 5 rum är lediga för 
uthyrning med varierande 
storlekar och hyror. 

Det finns även 2 lediga förråd att 
hyra.

Behandlingsrum Storlek Hyra/mån

1002 20 uthyrd 

1004 17 6 000 kr 

1005 17 7 500 kr 

1006 23 8 500 kr 

1009 11 5 000 kr

1008 8 3 500 kr 

Förråd Storlek Hyra/mån

1003 9 1 000 kr 

1007 4 750 kr 



VAD INGÅR?
Detta ingår när man hyr rum på Spinneriets behandlingshotell:

- Internet och bredband
- Pentry utrustat med köksinventarier med plats för 4 personer
- Inrett väntrum
- Städning av gemensamma utrymmen
- El
- Värme
- Fastighetsskatt
- WC med dusch och omklädningsmöjlighet



LOKALERNA
Entrén till lokalerna sker genom huvudentrén till Spinneriet via gymmet, 
alternativt genom en egen entré i norra delen av byggnaden, vilken kommer att 
skyltas upp, belysas och göras mer inbjudande. 

Dina kunder har möjlighet att utnyttja omklädningsrummet och duschen i 
gymmet före eller efter behandling alternativt behandlingshotellets egna mindre 
omklädningsrum. 



KONTAKT

Känns detta som en plats där du skulle vilja bedriva din verksamhet framöver? 
Kontakta oss så får du veta mer: 

Niklas Bergving
Telefon: 0729 - 84 10 31
niklas.bergving@hokerumfastigheter.se




