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Tuvestad & Thorn Design. Visualisering: Tomorrow.
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Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och regionen ligger
centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige.
Här möts regionen och Göteborg, de gamla och nya stadsdelarna i centrala Älvstaden, och inte
minst stationen och stadslivet.
4 juni presenterade vi vår jubileumssatsning. Jubileumstornet är en kontorsfastighet som sträcker
sig 22 våningar upp. Högst upp blir det en skybar med utsikt över hamninloppet och staden.
Längre ner blir det en större publik terrass som länkas ihop med stationens utbud. Vid tornets fot

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av
svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

ligger Jubileumshallen, som ska leda resenärerna mellan dagens station och Västlänkens mittuppgång. Jubileumsplatsen blir ett torg utanför Centralstationen som också utgör första delen i
stadsutvecklingsstråket mot Gullbergsvass.
Stadens detaljplanering pågår för fullt och under 2021 räknar vi med att Jubileumstornet skall vara
klart för inflyttning. Vill du etablera dig här? Skicka dina uppgifter till blomstra@regioncity.se.
RegionCity – där allting möts!

r2.se

Lokaler med det rätta läget.
Källfelt Byggnads AB har just nu flera attraktiva lokaler lediga. Vid Chapmans Torg och Wieselgrensplatsen ligger lokaler för dig som vill ha liv och rörelse omkring dig. I Nya Varvet finns lugnet i den
marina miljön. Välkommen till Källfelt!

Majorna - Butikslokal
Karl Johansgatan 88
Butikslokal på 302 kvm i markplan som är ledig från den 1/10-17
(tillg.från 1/4-17) Generös öppen planlösning som är lätt att
inreda. Mycket bra läge vid Chapmans Torg. Stort skyltfönster
mot gatan. Goda möjligheter till möten, showroom, mm.
Läget vid Chapmans Torg är ypperligt för dig som värdesätter
liv, rörelse och goda kommunikationsmöjligheter. Det finns
åtskilliga restauranger och butiker i närområdet.

Hisingen - Butikslokal
Wieselgrensplatsen
Butikslokal på 105 kvm i markplan. Ledig fr.1/10-17. Attraktiv lokal,
med skyltfönster, som lämpar sig till många affärsområden, dock ej
café eller restuarangverksamhet. God lageryta.

Nya Varvet - Kontorslokal
Lokal om 248 kvm med magnifik utsikt över Göteborgs Hamninlopp! Generösa ljusa rum, enskilda kontorsrum men även
plats för kontorslandskap och showroom. Stora panoramafönster mot havet. Uteplats med plats för bord och stolar. Konferensrum,
loungeroom och helkaklat badrum med dusch. Kök med god yta för bord och stolar. Köket är utrustat med stor köksö, spishäll, micro, kyl/
frys och många förvaringsskåp. Fiber finns att ansluta sig till. Gratis parkering. Här bjuds du på en omgivning med härlig atmosfär. Ett par
steg ut så kan du sitta på kajkanten med en god kopp kaffe eller ta en avkopplande promenad i parken.
Nya Varvet är ett före detta militärområde och örlogshamn som utvecklats till ett mycket populärt område för kontor, utbildning och andra
typer av verksamheter. Vacker omgivning, välrenommerade restauranger och konferenslokaler samt hotell. Vi har även attraktiva båtplatser.
Källfelt Byggnads AB tog sina första steg i fastighetsbranschen för över 90 år sedan då Johan Källfelt (från Källsjö i Halland) år 1923 med egna
händer byggde sitt första hus, en tvåfamiljsvilla i Kungsladugård. Idag äger bolaget ca 1 300 lägenheter och ca 90 000 kvm kommersiella lokaler

En av hållplatserna för Göteborgs nya linbana ska placeras här
vilket kommer göra torget än mer attraktivt. Wieselgrensplatsen är
ett aktivt handelstorg som har ett brett utbud av butiker och många
välbesökta marknader.
Intresserad? Hör av dig till Källfelt Byggnads AB!
031-69 70 00

Källfelt Byggnads AB • 031-69 70 00 • info@kallfelt.se • www.kallfelt.se

HYRESBAROMETERN

LOKALBANKEN

TEMA: BORÅS

FASTIGHETSJURISTEN SVARAR

Rozana Eriksson Yevno på
Colliers står för analysen av
Göteborgs hyresmarknad.

Göteborgs största
lokalbank med bilder.

Vi tar en närmare titt på hyresmarknaden
i Borås, hur den ser ut i dag och vad som
är på gång i framtiden.

Vid en uppsägning för villkorsändring ska hyresvärden
underrätta hyresgästen om de villkor som hyresvärden
kräver för att förlänga hyresförhållandet.
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Vilka företag väljer att etablera sig i Göteborgsområdet?

HYRESBAROMETERN

Har du rätt hyra? Jämför här.

UTVECKLING

Convendum – all inclusive-kontor med premiumkvalitet
till en lägre kostnad än andra kontor.

TEMA: BORÅS

En av Borås mest kända fastigheter blir modern
kontorsverksamhet – med en historisk touch.

FASTIGHETSJURISTEN SVARAR

Cecilia Jussi-Pekka och Hanna Norberg förklarar vad som
gäller vid uppsägning för villkorsändring.
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FASTIGHETSNYHETER

Vilken utveckling har skett på Göteborgs fastighets
marknad?

VÄRDEN SVARAR

Serneke är kända för sina spektakulära projekt.

FLYTTPROCESSEN

Kinnarps kontor stöttar det moderna arbetslivet.

FASTIGHETSPROFILEN

Agneta Jacobsson vill driva framtidens fastighetsfrågor.

LOKALBANKEN

Göteborgs största lokalbank med bilder.

42

Ledigt kontor
med takterrass
Nyrenoverat kontor på 1 500 kvm och
stor takterrass på Odinsplatsen.

Kontakta:
Linda Neidert • Tel: 031-58 06 51

VÄRDEN SVARAR:

”Jag tror att vi framför allt
är kända på grund av våra uppmärksammade
och annorlunda projekt.” Sidan 38

Krister Johansson | Serneke

Tel: 031-58 06 40 • E-mail: lokaler@bygg-gota.se

www.bygg-gota.se
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cityläge x 4

REDAKTÖREN HAR ORDET

Knepig temperaturekvation på våren

N

yligen var det vårdagjämning och
sommartiden har inletts. Våren har alltså
börjat visa sitt varma, vackra ansikte
igen och det är ljusare både på morgonen och
kvällen. Så långt är allt väl.

GÖTEBORG

Men det knepiga börjar när man ska klä sig.
Jag menar; på morgonen är det fortfarande
minusgrader och inte sällan letar sig kvick
silvret en bra bit över tio grader mitt på dagen när det är dags för
lunchpromenaden. Och
sedan på seneftermiddagen när det är dags
att gå hem har temperaturen sjunkit igen. Alltså
fryser man på morgonen
och är helt rätt klädd
på lunchen, eller är korrekt klädd på morgonen och genomsvettig på
lunchpromenaden. Tips på hur man löser den
här knepiga ekvationen mottages tacksamt …

GÖTEBORG

”Våren har
börjat visa sitt
varma, vackra
ansikte igen.”

Och som för att påminna oss om att det kommer en vinter snart igen hade vi nyligen Earth
Hour; ett spektakel i stil med Alla Hjärtans dag,
Mors dag och Happy Feet-dagen om du frågar mig. Detta eftersom det innebär en slags
skenhelighet där man ska vara snäll, miljövänlig,

Kontor 410 m² | Klädpressaregatan 1
tolerant och kärleksfull en viss tidpunkt. Och
under alla andra dagar kan man så att säga låta
ljuset vara tänt. Måste väl vara bättre att vända
på steken?

Fint kontor på tvärgata till Östra Hamngatan med närhet till
kommunikationer.
Kontakt: anton.drott@novire.se, tel: 010 33 11 404
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ADMINISTRATION:

SÄLJARE:
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info@lokalnytt.se

Anders Klavenholdt
anders@lokalnytt.se

Stor lokal i centrala Göteborg. Stora möjligheter till
anpassning finns.
Kontakt: anton.drott@novire.se, tel: 010 33 11 404

Trevlig läsning!
Eddie Ekberg

GÖTEBORG

Lennart Granfeldt
lennart@lokalnytt.se

Kontor 950 m² | Lilla Bommen 5

Claes Stenborg
claes@lokalnytt.se

Utgivare:
Lokalförlaget
i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg

På webben:
www.lokalnytt.se

Ansvarig utgivare:
Rolf Andersson
rolf@lokalnytt.se

Distribution:
Posten och CityMail

Kontakt:
tel 031-68 39 20
fax 031-68 39 60
e-post info@lokalnytt.se

Tryck:
Billes Tryckeri AB

Lokalnytt får citeras med angivande
av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare
erfordras för återgivande av artiklar
och illustrationer. Tidningen ansvarar
inte för insänt, ej beställt material.

GÖTEBORG

Kontor 240 m²|Lilla Nygatan 2

Kontor 1200-3200 m² | Östra Hamngatan 5-7

Välkommen till denna lokal högst upp i huset på bästa adress
mitt i smeten.
Kontakt: anton.drott@novire.se, tel: 010 33 11 404

Stor lokal i centrala Göteborg. Stora möjligheter till
anpassning finns.
Kontakt: anton.drott@novire.se, tel: 010 33 11 404

I Göteborg förvaltar vi ett 15-tal fastigheter med kontors- och butikslokaler – alla centralt belägna.

novire.se

På ny adress av Maria Olsson Äärlaht HYRESMARKNADEN

BILD: BOCKASJÖ

Bockasjö hyr ut
26 000 kvadratmeter
till Volvo

HISINGEN. Volvos nya fastighet i
Hisingen logistikpark kommer att
färdigställas i två etapper.

B

ockasjö har tecknat avtal med Volvo
Car Corporation (VCC) om att uppföra
en ny logistikbyggnad på Hisingen.
VCC kommer att hyra hela fastigheten som
har en uthyrningsbar yta om 26 350 kvadratmeter och färdigställs i två etapper. Etapp
ett kommer att vara klar till sommaren 2017

och resten står inflyttningsklart våren 2018.
Den nya logistikbyggnaden blir fastighet
nummer två på det markområde på Hisingen
som Bockasjö förvärvade våren 2015. Den
första byggnaden är under uppförande och
ska stå klar i sommar med en uthyrningsbar
yta om 24 300 kvadratmeter. Förhandlingar

förs med potentiella hyresgäster men inget
avtal är ännu tecknat.
– Efterfrågan på logistikbyggnader ökar
starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln
men också utfasning av äldre byggnader som
ersätts med nya, säger Joakim Hedin, vd för
Bockasjö. ¶

TF Bank flyttar till Pallashuset
PALLASHUSET. TF Bank
flyttar till Pallashuset i
Borås till hösten.

BILD: ALESSANDRO RIPELLINO ARKITEKTER

Nischbanken TF Bank flyttar i november till nya lokaler i kontors
delen i Pallashuset i Borås som planeras stå färdig under hösten.
Banken har i dag sitt huvudkontor i Viared.
– Pallas Office passar oss perfekt. Det kommer att bli en fantastisk,
modern och tidsenlig arbetsmiljö med mycket ljus och rymd samt
ett väldigt attraktivt läge vilket bidrar till att vi kan attrahera nya,
unga, välutbildade medarbetare, säger Mikael Meomuttel, CFO och
vice vd på TF Bank.
Också de båda fastighetsägarna är nöjda med beslutet.
– TF Bank är en välkommen hyresgäst i Pallashuset. Deras verksamhet passar husets moderna uttryck och visioner för framtiden,
säger Lars Angwald, vd för Cernera.
– Vi gläds åt beslutet, både som fastighetsägare och som blivande
grannar i Pallashuset. Fler företag till centrum bidrar till en levande
stadskärna, säger Patrik Ivarson, vd för Järngrinden.

DÄRFÖR BYGGER VI NORDENS
HÖGSTA SKYSKRAPA.
Det är människor som skapar attraktiva områden. Människor som
besöker restauranger, caféer och skapar underlag för butiker
och andra verksamheter som du hittar i en stadskärna. Då kan
du leva ditt liv där du bor, inte bara bo där du bor. Det är detta
som lite förenklat gör innerstaden till just innerstaden.
Men, för att fler ska få chansen att bo och leva i ett lika attraktivt läge i Göteborg ger vi oss iväg utanför etablerade adresser
som Linné, Vasastan och Avenyn och bygger en 240 meter hög
skyskrapa på Hisingen.
Det fina med att bygga så högt, förutom den fantastiska
utsikten, är att vi kan bygga tätt. Och att bygga förtätat är nyckeln

till att skapa en stad där du som bor där får tillgång till det som
gör stadslivet meningsfullt.
Därför bygger vi ca 550 lägenheter rätt upp i luften på Lindholmen. Vi döper skyskrapan till Karlatornet och det kommer
att bli som inget annat. Ett boende med hotellets alla bekvämligheter, nära till vattnet och övriga stan – dessutom med en
utsiktsplats som är tillgänglig för alla. Och därtill bygger vi
10 kvarter runtomkring – bostadsrätter, hyresrätter, kontor,
butiker, restauranger, vårdcentral, skola och allt annat som gör
en stad till en stad.
Välkommen till Karlastaden, Göteborgs nya stadskärna.

Välkommen till Göteborgs nya stadskärna.
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På karlastaden.se hittar du mer information om allt från medborgardialog till andra viktiga saker du kanske vill veta om den nya stadsdelen på Lindholmen.

På ny adress av Maria Olsson Äärlaht HYRESMARKNADEN

BILD: ÖNSKA

BILD: ADAPTA FASTIGHETER/RSTUDIO

Letar ni nya lokaler?

B I LD : H A NS W
RET

Första Långgatan 20
Göteborg
LIN

BUTIKSLOKALER
190–530 KVM
Bra butikslokal på upp till 530 kvm.
Lokalen är delbar i två enheter. Den har
effektiv planlösning, hög standard samt
ventilation med kyla.

Butikskedjan
Önska öppnar
i Femman
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KONTORSLOKAL · 85 KVM

G

INREDNING. I Önskas utbud hittar
man såväl svenska som internationella varumärken.

I april utökar Femman i
Nordstan erbjudandet
inom heminredning när
butikskedjan Önska öppnar
en ny butik på Femmans
nedre plan. Etableringen
innebär Önskas första
butik i centrala Göteborg.
– Det är väldigt roligt
att kunna utöka vår starka
närvaro runtom i landet
med vår allra första citybutik. Kombinationen av
Femmans läge och butiksmix känns perfekt för
oss och vi ser fram emot
att välkomna både nya
och gamla kunder, säger
Lotta Andrén på Önska.
Femman är i sluttampen
av en helrenovering som
planeras vara klar lagom
till sommaren 2017.
– Femman ska vara en
lustfylld shoppingupplevelse för hela familjen. Tillsammans med befintliga
hyresgäster som Rituals,
Granit, Indiska och Femman Blommor gör Önska
Femman till en stark inredningsdestination – oavsett
om man precis har flyttat
in i ett nytt hem, vill förnya
sitt nuvarande eller bara är
ute efter en present, säger
Cathrine Söderström, chef
för affärsutveckling butik
Göteborg på Hufvudstaden.

Drottninggatan 29
Göteborg

FRISKVÅRDSKEDJA. Nordic
Wellness öppnar i Trollhättan
och Kungälv.

Västra Hamngatan
13 Göteborg

Östergårdsgatan 7
Mölndal

KONTOR · 120–140 KVM

KONTORSLOKAL
290–575 KVM

Lokaler högst upp i fastigheten med utsikt
över Västra Hamngatan och Kungsgatan.
Lokalerna har blandad planlösning med
både enskilda kontorsrum och större rum
där det går att sitta i kontorslandskap.

Nordic Wellness
etablerar sig på
nya orter

A

gora har tecknat ett tioårigt avtal med
Nordic Wellness, en av Sveriges största
friskvårdskedjor med över 130 gym i
Sverige, om en lokal i Oden mitt i centrala Trollhättan.
Kedjan öppnar i en över 1 000 kvadratmeter
stor lokal den 1 maj.
– Vi är väldigt glada över att Nordic Wellness
väljer att etablera sitt nya gym i Trollhättan hos
oss i Oden. Vårt arbete fortgår med att förädla
och utveckla Oden och att få in Nordic Wellness
i huset är ett steg i rätt riktning. Med Nordic
Wellness breddar vi utbudet och kan erbjuda

våra kunder träning mellan klockan fem och
23, säger Carina Erlandsson, centrumchef Oden.
Nordic Wellness kommer också att öppna
en 2 000 kvadratmeter stor träningsanläggning
i nya Kongahälla Shopping i Kungälv. Nordic
Wellness placering blir i anslutning till entrén
på Kongahälla Shopping mittemot Kungälvs nya
resecentrum och med utsikt in i gallerian.
– Att Nordic Wellness nu är klart för oss
känns roligt. Med en av marknadens starkaste
aktörer har vi lagt en av grundstenarna i vårt
hälsokoncept, säger Håkan Olsson, uthyrningschef på Adapta Fastigheter. ¶

Bra kontorslokal i centrum av
Göteborg om 85 kvm. Lokalen har
en öppen planlösning.

Trevliga och moderna kontorslokaler
i anpassningsbara enheter från 290–575
kvm med hög standard på ytskikt och
luftkomfort. Bra parkering.

Stålverksgatan 7
Hisingen
INDUSTRILOKAL · 2 985 KVM
Kontor 862 kvm, lager och verkstad
1 703 kvm och kallförråd 420 kvm. Fastigheten har även en gårdsyta med två skilda
infarter för transporter. Även parkeringar
utöver gården.

Västra Gatan 71–73
Kungälv
KONTORSLOKAL · 160 KVM
Kontorslokal på 160 kvm mitt i centrala
Kungälv. Lokalen har en bra standard med
blandad planlösning och hiss.

Tredje Långgatan
18 Göteborg
KONTORSHOTELL
Kontorshotell i centralt läge med totalt
11 rum samt möjlighet att hyra anslutande
parkeringsplats. Kontorsrummen varierar
i storlek från en kontorsplats till fyra
platser i samma rum.

Här hittar du hem
031-10 54 80 · sigillet-fastighet.se

HYRESMARKNADEN

Hyresbarometern

”Det är dyrt att bygga”
Många nya höghus kommer de närmsta åren att växa
fram i Göteborg och enligt Rozana Eriksson Yevno på
Colliers kommer hyrorna att stiga med dem. Här ger hon
sin bild av lokalmarknaden i staden. text: Maria Olsson Äärlaht
Hur skulle du beskriva lokalhyresnivåerna i
Göteborg?
– Hyresnivåerna på kontor och lager i Göteborg har under det senaste året stigit. Detta då utbudet är relativt
litet och nyproduktionen ökar, vilket pressar hyrorna
uppåt. Den låga vakansgraden i centrum medför också
att många som har vuxit ur sina lokaler inte alltid kan
få det de behöver, utan måste trängas i för små ytor.
Det kan dröja länge till dess att det byggs nytt eller
tills rätt storlek dyker upp innan man får möjlighet att
flytta till större lokaler.
Vilka konsekvenser får marknadsläget för hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation?
– Konsekvenserna är många. Det kan bland annat leda
till att de tar för stora ytor som är dyra vilket i sin tur
gör att bolagen inte alltid orkar bära hyran. Bristen på
stora ytor gör att företag ibland behöver hyra mindre
lokaler i närheten av sin befintliga lokal. Detta innebär
flera hyresavtal och kanske ännu svårare att flytta till
en större lokal i ett senare skede samt att man splittrar
sin verksamhet. Risken för företag som växer, men inte
vågar ta lite större lokal för att växa in i, är att de snart
får trängas och flytta igen. Detta blir både dyrt och tidskrävande.
Var finns det lediga lokaler?
– De lediga lokalerna finns i Gårda, Mölndal, Gamle
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stan och Högsbo/Sisjön. Att det finns lediga lokaler där
kan till exempel bero på att stora bolag har lämnat
tusentals kvadratmeter, kollektivtrafiken kunde vara
bättre eller att det är en stadsdel i omvandling.
Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest
under de närmsta åren?
– Helst sträckan från Gullbergsvass, Marieholm, Slakthuset, Gamlestan och bort till SKF. Jag tror att dessa
områden kommer att utvecklas och att många av de
fördomar som finns i dag kommer att försvinna. Kollektivtrafiken kommer att bli bättre med ett nytt rese
centrum, nya kontorsbyggnader och mängder med
bostäder. Samma gäller Högsbo, det blir en blandstad
där också, bättre infrastruktur, bostäder och handel
kommer att komma de kommande åren samt att industrin minskar och det blir fler kontorsytor. Jag ser fram
emot att se dessa områden växa fram.

DAGS
ATT BYTA
DAGS
ATTLOKAL?
BYTA

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras
under det kommande året?
– Hyrorna kommer fortsätta uppåt ett tag till, sedan
stannar det nog av ett tag. Det är många nya ”skrapor”
som är planerade att byggas i Göteborg så hyrorna kommer att stiga med dem. Det är dyrt att bygga, främst för
att det byggs så mycket samtidigt och det är brist på arbetskraft. Arbetskraften behövs inte bara till nyproduktion utan också för anpassningar av befintliga lokaler.

Håll utkik efter våra lediga lokaler på www.ernstrosen.se

LO

Håll utkik efter våra lediga lokaler på www.

BILD: NICKLAS TOLLESSON

HYRESMARKNADEN

Hyresbarometern

LAGER MED
SVERIGES BÄSTA LÄGE

RING ULF
0708-59 60 51
newsec.se

”Bra kommunika
tioner till och från
kontoren är viktigt
för de som tittar
på nya lokaler.”

Kan du se några särskilda
trender på hyresmarknaden i staden
just nu?
– En trend som varit ett bra tag är ”industri” eller fabrikslokaler i centrum. Dessa är
dock svåra att få tag på eftersom Göteborg har
sina fabriker utanför stadskärnan. Det går att bygga industrikänslan i själva lokalen men det är svårt att lösa
det utvändigt.
– Lindholmen har blivit en del av centrum, tack vare
att det byggs mycket nytt och befintliga fastigheter
förädlas samt att kollektivtrafiken är bra. Färjorna går

CENTRUM

HÖGSBO

Kontor

Kontor

GAMLESTAN
Kontor

MÖLNDAL
Kontor

HISINGEN
Kontor

GÅRDA
Kontor

BORÅS
Kontor

så gott som hela tiden och det tar inte många minuter
förrän man är på andra sidan. Bussarna går ofta och så
vidare.
– Bra kommunikationer till och från kontoren är
viktigt för de som tittar på nya lokaler. De vill att personalen ska slippa behöva ta bilen till stan och fastna i
bilköer eller behöva leta efter parkeringsplatser.
– Staden vill att människor ska sluta ta bilen, men
ligger i min mening efter med att leverera bra kollektivtrafik vilket skulle ge folk ett alternativ till bilen. Dålig kollektivtrafik i ett område gör som sagt att många
avstår från att välja lokaler där. ¶

HISINGEN
Lager

MÖLNDAL
Lager

MÖLNLYCKE
Lager

PARTILLE
Lager

VIARED
Lager

3 400
3 100
2 800
2 500
2 200

Nu kan vi erbjuda hamnnära
lagerytor i Göteborg

2 300–3 500

1 900
1 600

Göteborg har för fjortonde året i rad utsetts till Sveriges bästa logistikläge
av branschtidningen Intelligent Logistik. Oceangående direktlinjer, stor hamn
samt korta avstånd mellan hamn och lager är viktiga orsaker till placeringen.

1 600–2 700

1 300
1 000
900–1 500

700

1 000–2 600

1 000–2 600

1 000–2 500
700–1 500

400

750–900

750–900

750–850

600–850
450–600

Låter det intressant? Ring oss så återkommer vi med
mer information.

Vakansgrad
3–4 %

15 %

10 %

Kommentar
Obs, detta är kallhyror på normal
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Under första kvartalet 2017 moderniserar vi fastigheten med ett nytt gjutet
golv på hela lagerytan. Vidare byter vi till nya portar och lasthus med vädertätning. Från april 2017 kan vi erbjuda en uppgraderad logistikfastighet i bästa
läge till nya hyresgäster.

8–10 %

5%

7%

nivå, det finns mer exklusiva an
passade lokaler samt nyproduktion

–
som ligger högre. Vakansgraderna är
ungefärliga och svåra att säga då det

finns ytor som inte är officiella utan
ligger som i det dolda.

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

• Förrådsgatan Arendal
• Ca 5 000—15 000 m2 lagerlokal
• Ca 1 port/1 000 m2
• Stora rangerytor
• Ca 7,6 meters lasthöjd

HYRESMARKNADEN

Utveckling

Nytt kontorskoncept
på b
 ästa läge

Ett all inclusive-kontor med premiumkvalitet till en lägre kostnad
än andra kontor. Så beskriver
vd Håkan Jeppsson det nya
kontorskonceptet Convendum som i juli slår upp
portarna på Avenyn.
text: Maria Olsson Äärlaht bild: Convendum

B

 åkan Jeppsson,
H
vd för Convendum.

akgrunden till konceptet är digitaliseringen och de förändringar som
digitaliseringen medför. Från att ha
varit stationära är vi nu mobila – samtidigt
som vi är mer sammankopplade än någonsin.
– Tittar man då på arbetsmarknaden och
näringslivet så har arbetssätten förändrats, och kommer att förändras ännu mer. Tidigare har vi haft stationära kontorsplatser med stationära datorer – nu är
vi flexibla och kontoren går mer och mer från att vara
skrivplatser till att vara mötesplatser, förklarar Håkan
Jeppsson.
Han menar att kontoren därför behöver anpassas
efter vårt nya beteendemönster. Detta har skett i viss
grad hos stora företag med flera hundra anställda –
men i betydligt lägre grad bland de mindre. Därför har
Convendum valt företag med upp till 50 anställda som
målgrupp.

Riktar sig till mindre företag

CONVENDUM. Målsättningen är att inom de närmsta
två till tre åren ha öppnat tio enheter i Sverige.
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– Större företag har råd och möjlighet att utveckla sina
arbetsplatser, och de har också bättre möjlighet att
hyra bra lokaler i attraktiva lägen i CBD. Vi ger nu den
möjligheten till mindre företag, säger Håkan Jeppsson,
och fortsätter:
– Över 99 procent av alla företag har färre än 50 anställda och de sitter inte i bästa läge, har inte de mest
moderna kontoren och har statiska hyresavtal. Det är
bakgrunden till att det behövs en helt ny typ av kontorscenter som ligger på bästa läge.
Convendum erbjuder även flexibla, löpande hyres
avtal där företagen har en uppsägningstid på tre månader. Hyresgästerna får hyra ett visst antal arbetsplatser,
beroende på vad de behöver. Förutom själva kontors
lokalerna erbjuds en mängd kringtjänster som bland
annat teknisk hjälp, städning, receptionsservice, konferensmöjligheter och health club.
– Vi vill få det att kännas som en hotellmiljö där
du har lounge, restaurang och all hjälp du kan tänkas

3/2017 LOKALNYTT
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Utveckling

Tillfälle: Lager 10 km norr om city.

Lediga lokaler:
10 000 m2 lager och kontor.

Just nu har vi ett ledigt, flexibelt lager i Orrekulla Industriområde, vid E6:an 10 km norr om Göteborg. Du är
i Centrum, hamnen eller Kungälv på 15 minuter med bil. Ytan är på ca 9 000 m 2 lager och ca 1 000 m 2 kontor
med en möjlighet att bygga till ytterligare ca 4 000 m 2 höglager. Takhöjd på 8 meter, stängsel, rangerytor och
väderskyddade portar finns. Välkommen till ett lager med läge!
Kontakta Nikolai Shervin | 031 380 28 71 | nikolai.shervin@fastpartner.se | fastpartner.se
BÄSTA LÄGE. I juli öppnar Convendum sin första enhet i Göteborg på Avenyn 21.
FAST 0012_210x127_Orrekulla.indd 1

behöva – när du behöver den. Det blir ett all
inclusive-kontor med premiumkvalitet till en
lägre kostnad än ditt gamla kontor, säger Håkan
Jeppsson.
Än så länge har Convendum tre enheter, samtliga
i Stockholm där en ligger i Mood-gallerian, en på Vasa
gatan och den tredje på Regeringsgatan. Nästa etablering kommer att ske i Göteborg när man öppnar upp
sitt nya workspace center på Wallenstams Avenyn 21
den första juli.
Varför öppnar ni just på Avenyn 21?
– Vi väljer ut platser där vi vet att efterfrågan är hög,
i varje storstad finns dessa områden och i Göteborg är
Avenyn en given sådan plats. Vi har upplevt ett jätte
stort intresse här i Göteborg.
Målsättningen är att inom de närmsta två till tre
åren ha öppnat tio enheter i Sverige – varav två ska
ligga i Göteborg. När Lokalnytt träffar Håkan Jeppsson
är han strax på väg för att se på en möjlig etablering
på Kungsgatan. Om allt går som det ska vill man sedan
satsa på Skandinaviens storstäder – för att sedan blicka
ut i Europa.
Kan det bli fler än tio enheter i Sverige?
– Absolut, men då kommer de i så fall att ligga i närhe-

ten av våra befintliga. Platserna ska vara storstäder, CBD
med bästa läge och marknader där vakansgraden är låg
och hyressättningen är hög, säger Håkan Jeppsson.
Hur har det gått hittills?
– Efterfrågan har varit större än väntat, och på våra
center i Stockholm har vi betydligt högre beläggning
än vi hade kunnat hoppas på. Vi har några lite större
företag som sitter hos oss, men de flesta är färre än 20
anställda, säger Håkan Jeppsson.
Han menar att flexibilitet i avtalen uppskattas av
hyresgästerna då det innebär att de kan anpassa ytorna
efter sina behov. Centren är mellan 4 000 och 5 000
kvadratmeter stora, och på Avenyn kommer man att
öppna på 5 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar
och två källarplan.
Riktar sig Convendum mot någon särskild
bransch?
– Målet är att vara branschöverskridande och klara
kvalitetskraven även från premiumkoncept som exempelvis advokatbyråer och bolag från finanssektorn.
Vi vill också att det blir just en branschblandning för
att hyresgästerna ska få så stort utbyte som möjligt av
varandra, det skapar affärskontakter, avslutar Håkan
Jeppsson. ¶

Varsågod, värdens bästa verksamhetslokaler!
80-1477 m²

10-15 m²

Hulda Lindgrens
Gata 8, Högsbo

Kontorshotellet
Cogito

Effektiva kontorsrum, kontor och kombilokaler med attraktiva lägen.
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lokal som passar just ert företag.
KONTAKTA OSS PÅ 031-744 50 45

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Storgöteborg. Med personligt engagemang
och närhet till hyresgästerna skapar vi starka relationer och långsiktig tillväxt.
Se fler favoriter på palmungmellin.se
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Viared i Borås växer mot Göteborg
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”EN VIKTIG DEL AV BORÅS HISTORIA”

22

FEM ATTRAKTIVA LEDIGA LOKALER I BORÅS – FRÅN LOKALNYTT.SE

28

”BORÅS ÄR VERKLIGEN PÅ FRAMMARSCH”

30

VILL SKAPA MERVÄRDE FÖR HYRESGÄSTERNA

32

Just nu färdigställs det senaste tillskottet av attraktiv industrimark i Borås.
På Viared Västra har redan Aditro Logistics etablerat ett 40 000 kvm logistikcenter
och fler är på gång in på det totalt 80 ha stora området utmed riksväg 40.
Är du intresserad av att utveckla dina affärer i västsveriges hetaste stråk?
Kontakta etableringsansvarige Daniel Göök på Näringslivsenheten i Borås Stad.
033-35 70 09 • 0768-88 70 09 • daniel.gook@boras.se
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gränser. Därför grundades
Borås år 1622, och staden fick
unika handelsprivilegier; boråsarna fick handla var de ville,
bara de hade förtullat varorna
i Borås.
Under 1800-talet växte
textilnäringen fram. Sven
Erikson startade Sveriges

HISTORIA
180

BORÅS

Sandared
27

Bollebygd

40
27
41

Viskafors

Dalsjöfors

På 1500-talet fanns bönder
som vandrade omkring och
drygade ut sina inkomster genom att sälja framför allt hantverk och smide. Dessa kallades
knallar. Enligt lag skulle dock
all handel ske inom en stads

första mekaniska väveri 1834.
Ända in på 1960-talet syssel
satte textil och konfektion
(teko) två tredjedelar av de
industriarbetande i Borås.
Tekokrisen på 60-, 70- och
80-talen förändrade staden,
men fortfarande är handeln
den stora näringen.

”En viktig del
av Borås historia”
Efter drygt 150 år med väveriverksamhet vill nu Riksbyggen
göra om en av Borås mest kända fastigheter till modern
kontorsverksamhet – men med en historisk touch.
– Den här fastigheten är en kulturskatt och vi vill bevara
den väl eftersom det är en viktig del av Borås historia som
textilstad, säger Thomas Pettersson, uthyrningsansvarig på
Riksbyggen. text: Maria Olsson Äärlaht

BILD: WINGÅRDHS

BILD

G
: TEN

STATISTIK
•F
 olkmängd (2015-12-31):
108 488 invånare
•Y
 ta: 973 km2 (inklusive
vatten)
• Inflyttade: 5 620 (2015)
•U
 tflyttade: 4 510
(2015)

R

•B
 ostäder: 51 964
(2014)
• Nybyggda bostäder: 399 (2015)
• Största offentliga
arbetsgivare: Borås
Stad (2015)
• Största privata arbetsgivare: Erics-

Hitta din
nya lokal
i Borås på

iksbyggen köpte fastigheten Viskaholm 2
(Wäferibolaget) av Steen & Ström 2015 bland
annat på grund av att man tyckte att fastigheten
hade ett bra, centralt läge. Projektet som nu står i startgroparna består av två olika delar – dels ska den karaktäristiska, böjda kontorsdelen omvandlas till modern
kontorsverksamhet och dels ska det gamla lagret rivas
och ersättas med bostäder. På grund av bostadsinslaget
har Riksbyggen valt att sälja 25 procent av fastigheten
till AB Bostäder. Förklaringen till det är att Riksbyggen bygger mestadels bostadsrätter medan AB Bostäder
bygger hyresrätter, och man ville gärna ha en blandning för att kunna erbjuda bostäder för alla.

 törsta branschen
S
är vård och omsorg.

son AB (2015)
•A
 rbetstillfällen: 56
209 (2015)
• Nystartade företag: 682
(2010) – varav 348 AB

• Största bransch: Vård och
omsorg, 10 571 förvärvsarbetande (2014)
• Näst största bransch: Handel, 9 715 förvärvsarbetande
(2014)
• Inpendling: 13 138 (2015)
• Utpendling: 8 815 (2015)

Källa: www.boras.se

När det gäller utformningen av det nya området
menar Riksbyggen att det är viktigt att boråsarna
ska få chans att säga sitt, och man har därför startat
en idébank kring vad som önskas i denna nya del av
Borås c entrum. Intresset har hittills varit jättestort,
både för bostäderna och för de kommersiella lokalerna.
– Framför allt läget och historien är de saker som
lockar intressenter, säger Jan-Erik Torild, projektledare
på Riksbyggen.
Verksamheten vid Borås väveri startade i mitten av
1800-talet, och i början av 1900-talet fanns här närmare 970 vävstolar.

BOM

KONTOR. Kontorshuset omfattar 5 000
kvadratmeter fördelat på 4,5 plan.
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CA Fastigheter har förvärvat Hevea 4, belägen i industriområdet Nordskogen strax norr om Borås.
Fastigheten kommer utvecklas till industri, lager eller logistik fastighet på 15 500 kvm.
Stora rangeringsytor i anslutning till fastigheten samt utbyggnadsmöjlighet
upp till 14 m höjd. Mycket god tillgänglighet utmed riksväg 42.
Storlek och anpassningar just efter dina önskemål.

HT

BI

LD

:M

Vi samlar på rätt läge!

Kontakt: Christer Södeliden • 033-22 28 43 • christer.sodeliden@cafastigheter.se
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BANANFORMAD. Den välkända kontorsfastigheten är
rundad utefter Viskan.

BILD: BORÅS CITY

FAKTA: BORÅS

Smarter
Better
Faster

 homas Pettersson,
T
uthyrningsansvarig på
Riksbyggen.

T H O R N C R E AT I V E A G E N C Y

TEMA: BORÅS

Raka spåret till smartare logistik
I Borås finns nu möjlighet att hyra

R

I
:R

KS

GG
BY

Tillträde enligt överenskommelse

EN

Adress: Segloravägen 6, Borås

LD

E

kontorslokaler om ca 400 m².

BI

Kontakta: Johan Franzén 0730–70 22 60
LJUST. För att ta vara på fastighetens stora ljusexponering vill man använda sig av mycket glas.

BILD: TENGBOM

catenafastigheter.se

 an-Erik Torild, projektJ
ledare på Riksbyggen.

– Knappt 50 år senare arbetade 2 800
 nställda i Wäferibolaget, så det har varit
a
en stor verksamhet här med mycket liv och
rörelse. Den atmosfären vill vi få tillbaka, säger
Thomas Pettersson.
Kontorsdelen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter fördelat på 4,5 plan. Till en början var tanken, på grund
av byggnadens historia, att få hit verksamheter med
textilanknytning, men med nya Textile Fashion Center
en stenkast bort har man nu valt att tänka lite bredare.
Riksbyggen ska själva flytta in på plan två i slutet av
året, medan övriga nya hyresgäster välkomnas i början
av 2018. Ännu är inga kontrakt skrivna, men man har
intressenter i form av både större och mindre företag.
För utsidan har de haft hjälp av arkitekt Gert Wingårdh och det invändiga står Tengbom för.
– Under processens gång har vi kommit fram till att
vi vill ha in så mycket ljus som möjligt, därför kommer
vi att använda oss av mycket glas invändigt. Speciellt
med det här huset är att du får morgonsolen mot Viskan, middagssolen längst fram och kvällssol på innergården, säger Thomas Pettersson.

Vill bevara utsidan
Viktigt för Riksbyggen har varit att behålla utsidan så
intakt som möjligt på kontorsdelen, ett arbete som har
genomförts tillsammans med Borås stads stadsantikvarie och biträdande stadsarkitekt Fredrik Hjelm.
– Huset är varken k-märkt eller q-märkt, men det är
ändå en kulturskatt och vi vill bevara det väl eftersom
det är en stor del av Borås historia som textilstad, säger
Thomas Pettersson.
– Ja, det är lite av ett landmärke i staden, och den
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känslan vill vi ska finnas kvar, lägger Jan-Erik Torild
till.
I stort sett det enda som ska göras som kommer att
synas utifrån är att nästan alla fönster ska bytas ut.
Allting på insidan ska däremot bli nytt och fräscht, och
det ska bli en modernt utrustad fastighet. Tanken är att
utvecklingen av kontorsdelen ska komma igång i mars/
april. Byggnationen av bostäderna kommer att starta
lite längre fram.
Hur ser det ut här om tre år?
– Förutom att kontorshyresgästerna är etablerade på
plats hoppas vi att lagret som ska omvandlas till bostäder är rivet och att det har börjat växa upp en ny del av
centrum, säger Thomas Pettersson.
Förhoppningen från Riksbyggens sida är också att
samarbeta med Borås stad för att tillsammans skapa en
blandstadsdel med bostäder, service och kommersiella
verksamheter.
– Resecentrum ligger precis på andra sidan berget
och genom att öppna upp denna del av staden kan
det skapas betydligt mer rörelse, utanför vår fastighet
finns redan ett väldigt stort flöde, där går mellan 5 000
och 7 000 personer varje dag, säger Thomas Pettersson.
Längre fram i tiden finns planer på restauranger och
andra verksamheter som kan levandegöra området
ytterligare.
– Det är trevligt när nya delar av centrum öppnar
sig för boråsarna, det hoppas vi kunna få till här, säger
Jan-Erik Torild.
– Varför inte bygga en brygga utefter fastigheten
som ju ligger formad längs med Viskan? Det hade varit
ett utmärkt läge, säger Thomas Pettersson. ¶

FLYTTA IN
I FRAMTIDENS
SIMONSLAND.
Nu expanderar Simonsland in i en helt ny etapp.
Nya kvadratmeter med hotell, bostäder och kontor
ska byggas i Borås mest spännande stadsdel.
Kontakta oss idag så hjälper vi dig att anpassa
lokalerna efter din verksamhet.

SIMONSLAND.SE
0704-94 26 35 • hanna.lassing@kanico.se

8 MIN TILL CITY.
Det har hänt mycket på 130 år. Förut låg Lyckholms Bryggerier här.
De lade grunden för kvarterets lyckade historia – här har framgångsrika företag verkat sedan dess. På Peab Fastighetsutveckling vill vi
föra traditionen vidare. Vi gör det genom att skapa ett levande område
där gammalt möter nytt – där kontor varvas med bostäder.
Nu står 15 000 kvadratmeter kontor färdiga. Förutom kontrasten
mellan gammalt och nytt, så erbjuder Kvarteret Lyckholms fullservice,
reception, restaurang och konferens i den nyrenoverade disponentvillan.
Hör av dig till Mathias Grahn på 0725-33 38 70, så pratar vi om hur
ditt företag kan växa här. Välkommen tillbaka till framtiden.

lyckholms.se

TEMA: BORÅS
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attraktiva lediga lokaler i Borås
– från

Lugn, vi hjälper er. Fastmax förvaltar, hyr ut och skräddarsyr ytor i Borås och
Sjuhärad till alla typer av företag. Läs om vad våra hyresgäster tycker eller vad vi
har ledigt just nu på www.fastmax.se eller hör av dig med din intresseanmälan!

ALMENÄSVÄGEN 10
Industri/kontor/lager, 2 600 kvadratmeter.
Fastigheten är vackert belägen i natursköna
Ryda utmed Viskan, endast fem minuter från
resecentrum. Fria parkeringsplatser, gemensamt
gym, konferensanläggning och restaurang.
Kontakt: Ulrika Johansson, Newsec,
0732-30 04 60.

SKARABORGSVÄGEN 21
Kontor, 360 kvadratmeter.
Ljus och öppen lokal med
högt i tak och en fin vy
över staden. Lokalen har ett
centralt läge med närhet till
stadens serviceutbud.
Kontakt: Anna Grundström
Ahlqvist, Klövern,
033-20 90 41.

LILLA BROGATAN 8

SEGLORAVÄGEN 6
Kontor, 300–1 000 kvadratmeter.
Kontorslokaler med en kombination av cellkontor och öppet
kontorslandskap i Viared. God
tillgång till parkeringsplatser.
Kontakt: Johan Franzén, Catena,
0730-70 22 60.

Dags för nya lokaler?

Kontor, 200–1 173 kvadratmeter.
I centrala Borås totalrenoveras
nu kvarteret Pallas. Här erbjuds
moderna kontorsytor i bästa läge
på 200-1 173 kvadratmeter.
Kontakt: Rozana Yevno Eriksson,
0707-60 84 04.

Fastmax Holding AB | t: +46 33-41 40 00 | e: info@fastmax.se | w: www.fastmax.se

Ditt nya kontor

ligger i Mölndals innerstad
Nu bygger Mölndalsbostäder Kvarteret Hajen i Mölndals innerstad, ett kvarter
som präglas av generös atmosfär och elegant utformad stadsidyll med en stor
bredd av möjligheter. Våra nya lokaler består av kontor och butiker med
möjlighet för våra blivande hyresgäster att utforma storlek och funktion efter
egna behov. Inflyttning under höst och vinter 2017.
Läs mer på molndalsbostader.se

BILD: OPENSTREETMAPS BIDRAGSGIVARE

ELINSDALSGATAN 13
Kontor, 1 510 kvadratmeter.
Kontorslokal i storlek från 390-1 510 kvadratmeter fördelat på tre plan. Blandad planlösning och mycket bra skyltläge mot väg 27/41.
Kontakt: Kim Grüneberger, Savills,
031-382 07 00.

Se fler lediga lokaler på

– Sveriges ledande sajt för lediga lokaler.

BILD: NICKLAS TOLLESSON

TEMA: BORÅS

• Fiber • Fantastisk utsikt över Stadsparken • Nära till kommunikationer

Anrik kontorslokal
mitt i centrum
415 m2 på Bryggaregatan

Nu har du en unik möjlighet att hyra lokal i ett riktigt toppläge!
På Bryggaregatan i centrala Borås hittar du det kontor där boråsföretaget
Morris under många år byggt upp sin verksamhet. Nu har företaget vuxit
ur lokalen och en ny verksamheten har chansen att flytta in, på ett ljust,
modernt kontor med utsikt över Viskan och Sandwalls plats.
Vi har koll på läget i Borås och Ulricehamn.

RÖSTER OM BORÅS:

”Borås är verkligen
på frammarsch”

Ring mig på 0709-28 94 94
Bo Edvinson, VD och ansvarig för
uthyrning butiker och lokaler

text: Maria Olsson Äärlaht

Daniel Göök, näringslivs
utvecklare, Borås stad
Vilka är de största fördelarna
med att etablera sitt företag
BILD: BORÅS STAD
i Borås?
– Det finns en stark framtidstro i Borås och det smittar av sig. Många starka varumärken och förebilder så
som Gina Tricot, Ellos och Nelly.com har startats och
utvecklats här. Borås växer kraftigt och har nu passerat
110 000 invånare vilket ger en god grund för lyckade
rekryteringar.
Vilka är de mest intressanta områdena i Borås just
nu?
– Inom lager och logistik så är utan tvekan det nya industriområdet kallat Viared Västra det hetaste området. Kommer det till handel, möten, upplevelser och
utbildning så sker det spännande saker både i centrum
och inte minst på Textile Fashion Center på Simonsland som blivit en fantastik mötesplats mellan kommun, näringsliv och akademin. Ett nytt kongresscenter
i samma område är också på gång.
Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Borås?
– Vi har haft några större rockader på marknaden i
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Borås där några av de större fastighetsaktörerna har
gjort strategiska förvärv. Det har skapat en injektion på
lokalmarknaden som har varit mycket positiv. Genom
den goda kontakten inom de nätverk som finns vågar
jag nog påstå att vi kan matcha de flesta behov som
finns, både om man vill nyetablera eller växa i Borås.
Vad saknas i Borås?
– Vi vill gärna ytterligare förtäta och förstärka bland
annat centrum och våra handelsområden med ett
brett och bra utbud som lockar fler besökare i olika
målgrupper under en längre tid av dygnet. Mycket har
gjorts, men mer behöver göras.

Peter Ankarloo, kundoch uthyrningsansvarig,
Projektpartner
Vilka är de största fördelarna
med att etablera sitt företag
BILD: PROJEKTPARTNER
i Borås?
– Borås är verkligen på frammarsch och det satsas väldigt mycket just nu. Centrum, Knalleland och Viared
är just nu under ombyggnation och som företagare vill
man ju vara med där det händer.
– Borås har ju alltid varit och är fortfarande väldigt

intressant för många företagare med sin optimala placering för bland annat logistik och närheten till både
Landvetter och Göteborg.
Vilka är de mest intressanta områdena i Borås just
nu?
– Centrum får vi nog säga är det hetaste området just
nu. Vi har bland annat Sveriges Radio och Memira som
har valt att etablera sig hos oss i centrum på Västerlånggatan vilket vi tycker är väldigt roligt. Kongresshuset har man precis påbörjat och både Pallas och
Västerlånggatan är snart helt färdiga vilket många har
sett fram emot.
Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Borås?
– Efterfrågan är väldigt bra och varierande. Vi har förfrågningar på allt mellan tio och 1 000 kvadratmeter
och det är jättekul. Sedan kanske vi har extra mycket
förfrågningar för att vi har väldigt eftertraktade lokaler!
Vad saknas i Borås?
– Jag tror inte Borås saknar någonting. Vi har ju massor
av saker som många andra städer bara drömmer om.
Sveriges bästa fotbollslag, en fantastisk djurpark och
en handelsstad ända ut i fingerspetsarna.
– Det är väldigt lätt för folk att koncentrera sig på
vad som saknas istället för att se det man har och göra
det bästa av det. Borås är fantastiskt! ¶

ENDAST TVÅ LEDIGA
LOKALER KVAR!
Vill du jobba centralt i Mölndal och samtidigt
ha grönskan runt dig, kunna lyssna på en
utomhuskonsert på lunchen eller kanske ta en
tur i motionsspåret? Pedagogen Park bjuder in
till magiska stunder och intressanta möten.

NYFIKEN? KONTA
KTA MIG:
Kristian Höglind
0709-83 91 08
kristian.hoglind@asp
elinramm.se

TEMA: BORÅS

Vill skapa mervärde för hyresgästerna
Familjedrivna Pulsenkoncernen tar in en ny vd för fastighetsgrenen
och ett av områdena där man satsar är Borås. Här ska man nu förädla
Pulsenkvarteren och stärka deras karaktär.
– Vår ambition är att vara en av de aktörer som är med och utvecklar
Borås, säger Jonus Bartholdson, tillförordnad vd för Pulsen Fastighet.
text: Maria Olsson Äärlaht bild: Olof Händén

P

ulsens fastighetsgren grundades i Borås på
1970-talet och var då ett komplement till den
IT-verksamhet som Wigar Bartholdson startade
1964. Det började med köp av en fastighet, som sedan
utvecklades till ett textilkvarter – och sedan expanderades till två. Efter det har Pulsen Fastighet fortsatt att
växa i Göteborg, Stockholm och Småland.
Nyligen gjordes en extern vd-rekrytering till bolaget
i form av Christer Södeliden, som senast kommer från
CA Fastigheter. Han börjar sin nya tjänst till sommaren.
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– Tidigare har vi inte haft någon extern vd utan pappa
har haft den rollen internt. Med Christers erfarenhet i
vd-rollen hoppas vi kunna växa ytterligare i Borås, som
är en av våra prioriterade marknader, säger Jonus Bartholdson.
Hur ser ni på er verksamhet i Borås?
– En viktig aspekt för oss är att vara en del av del positiva
utveckling som sker i staden, vår ambition är absolut att
vara en av de aktörer som är med och utvecklar Borås.

– Det handlar både om att utveckla vårt befintliga bestånd, vi äger många kvadratmeter i ett väldigt kommunikativt bra läge, men också om att utöka fastighetsbeståndet i staden.

Som ett kvarter
Pulsens fastighetsbestånd består i dag av de så kallade
Pulsenkvarteren som utgörs av textilkvarteren Blåklinten och Astern som ligger i anslutning till varandra
precis vid riksväg 40. Totalt omfattar de båda kvarteren cirka 35 000 kvadratmeter, och brukar enligt Jonus
Bartholdson ses som ett kvarter.
Just nu pågår en förändring av de båda kvarteren,
där Pulsen tillsammans med Stockholmsbaserade design- och arkitektbyrån Koncept ska förädla och uppgradera.
– Det hela handlar om att skapa mervärde för våra
hyresgäster, bland annat sitter SEB, Handelsbanken

och PWC här i det vi kallar för Borås Business
center, säger Jonus Bartholdson.
Målsättningen är att bygga om och bygga till en del av de befintliga lokalerna,
även med inriktning på bostäder. Det
kommer även att byggas till parkeringsplatser i området, som Pulsen
beskriver som Borås största mötesplats för IT och centrum för konferenser och evenemang. Jonus Bartholdson berättar att de i samma veva ska
samla den service som man erbjuder
sina hyresgäster.
– Det handlar bland annat om att se över
profileringen av området. Vi vill också få till
nya gemensamma ytor för att få till en bra helhet i
kvarteren och öka möjligheterna för nätverkande,
säger han. ¶
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 onus Bartholdson, tillförordnad
J
vd för Pulsen Fastighet.
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Juridik HYRESMARKNADEN

FAKTA:

Fastighetsjuristen svarar

Bright Advokat

Bright Advokat är en modern
affärsjuridisk advokatbyrå
med kontor på Grev Ture
gatan 30 i Stockholm. Bright
Advokat erbjuder kvalificerad

rådgivning inom fastighetsrätt
och särskilt inom kommersiell hyresrätt, fastighetstransaktioner och projektutveckling som också utgör byråns

särskilda kompetensområden.
Advokatbyråns jurister har
lång erfarenhet av att arbeta
med företag inom fastighetsbranschen.

?
t du undrar över
Finns det någo
daktion:
re
tts
lny
ka
till Lo
Maila din fråga
tt.se
eddie@lokalny

FRÅGA: För en tid sedan sa hyresvärden upp vårt lokalhyresavtal för

villkorsändring och bifogade ett nytt hyresavtal till uppsägningshandlingen. Vi har hänskjutit uppsägningen till hyresnämnden och ett medlingsförfarande har inletts. Under förhandlingarna i hyresnämnden har
hyresvärden justerat avtalsvillkoren i förhållande till det hyresavtal som
bifogades uppsägningshandlingen. Kan hyresvärden kräva andra villkor
för förlängning av hyresförhållandet än de avtalsvillkor som framgår av
uppsägningen eller innebär hyresvärdens justering av avtalsvillkoren att
uppsägningen inte längre är giltig alternativt att vi har rätt till ersättning om vi inte kommer överens om nya hyresvillkor?
SVAR:

Uppsägningens giltighet
Vid en uppsägning för villkorsändring ska hyresvärden i uppsägningshandlingen underrätta hyresgästen
om de villkor som hyresvärden kräver för att förlänga
hyresförhållandet. Om hyresvärden inte angett de nya
hyresvillkoren eller om de nya hyresvillkoren inte är
tillräckligt preciserade är uppsägningen ogiltig och
därmed utan verkan. Vid bedömning av frågan om ogiltighet är utgångspunkten att villkoren för förlängning
ska vara så tydligt preciserade att de motsvarar ett anbud enligt avtalslagen som kan ligga till grund för avtalsbundenhet. Detta innebär att det ska framgå tydligt
av uppsägningshandlingen vilka hyresvillkor hyresvärden kräver för en förlängning. Precis som i ert fall är
det vanligt att hyresvärden till uppsägningshandlingen
bifogar ett nytt hyresavtal. Accepterar ni hyresvärdens
anbud, det vill säga det bifogade hyresavtalet, uppstår
avtalsbundenhet och hyresförhållandet förlängs. Vid
bedömningen av om en uppsägning är giltig ska följaktligen uppsägningshandlingen tillsammans med det
hyresavtal som bifogats uppsägningen ligga till grund
för en prövning av uppsägningens giltighet. Svaret på
er första fråga om uppsägningens giltighet är därför
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CECILIA JUSSI-PEKKA OCH HANNA NORBERG | BRIGHT ADVOKAT

”Om ett hyresförhållande
upphör på grund
av hyresvärdens
uppsägning har
hyresgästen,
med vissa
undantag,
rätt till er
sättning.”
BILD: BRIGHT ADVOKAT

att om det hyresavtal som bifogats uppsägningshandlingen innehåller tydligt preciserade avtalsvillkor så
är uppsägningen giltig, givet att övriga formella krav
på uppsägningen är uppfyllda. Det gäller oavsett om
hyresvärden sedan justerat avtalsvillkoren i efterhand.

Skadeståndsskyldighet
Om ett hyresförhållande upphör på grund av hyresvärdens uppsägning har hyresgästen, med vissa undantag, rätt till ersättning. Hyresvärden kan bland annat
undgå skadeståndsskyldighet om hyresvärden visar att
de hyresvillkor som krävs för förlängning är skäliga
och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden.
De av hyresvärden, under pågående medling, senast
krävda villkoren för förlängning ska ligga till grund för
bedömningen av om villkoren är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden.
Innan medlingen i hyresnämnden har avslutats får
hyresvärden inte kräva högre hyra eller något annat
villkor som är mindre förmånligt för hyresgästen än
vad hyresvärden angett i uppsägningen. Gör hyresvärden det och kommer förlängning inte till stånd har
hyresgästen alltid rätt till skadestånd. Justerar hyresvärden avtalsvillkoren till hyresgästens fördel är det

dessa justerade avtalsvillkor som ska ligga till grund
för bedömningen om villkoren är skäliga och om
hyresvärden därmed undgår skadeståndsskyldighet.
Sammanfattningsvis gäller att om de ändrade avtalsvillkor som nu begärs av hyresvärden är mindre
förmånliga för er än de hyresvillkor som framgår av
uppsägningshandlingen har ni rätt till ersättning under förutsättning att ni inte kommer överens med
hyresvärden om en förlängning av hyresförhållandet.
Hyresvärden får dock justera avtalsvillkoren i uppsägningshandlingen till mer förmånliga villkor för att
undvika skadeståndsskyldighet. Det är då det senaste
budet som hyresvärden lämnat under medlingen som
ska anses vara hyresvärdens anbud vid prövning om
hyresvärdens krav för förlängning av hyresförhållandet
är att anse som skäliga.
Cecilia Jussi-Pekka, advokat/delägare, och Hanna Norberg,
jur. kand., Bright Advokat
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Västtrafiks styrelse har gett klartecken för att bygga
ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i Göteborg.
Byggnaden ska stå klar i december 2017.
De pågående och kommande byggprojekten
vid Centralenområdet i Göteborg innebär att
delar av Nils Ericsonterminalen tillfälligt kommer monteras ned. För att kunna fortsätta ge
bra service till kunderna under de kommande
åren bygger Västtrafik därför det nya resencentret. Det kommer bland annat innehålla
vänthall, resenärsservice och personalytor.
– Vi är nöjda med lösningen vid Åkareplatsen
som innebär att kunderna fortsatt får nära till
Centralen och Nils Ericsonterminalen, samtidigt
som det blir enkelt att byta till stadstrafiken, säger
Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.
Bygget vid Åkareplatsen startar under hösten 2017.

Riksbyggen köper
på Lindholmen

Riksbyggen har köpt byggrätter för 250 lägenheter i Lindholmshamnen i
Göteborg av Älvstranden
Utveckling, avsedda för kooperativa hyresrätter för unga
vuxna mellan 18 och 30 år.
– Enligt Vision Älvstaden
KOOPERATIV. Riksbyggen har köpt byggrätter för 250 lägenheter.
ska vi arbeta för att skapa
en stad för alla. Genom att
möjliggöra den kooperativa hyresformen kan vi bidra till att skapa ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseform och storlek, säger Mattias Jonsson (S), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.
– Riksbyggen vill driva på utvecklingen och pröva nya former som hjälper
unga personer att hitta en bostad. Vi är mycket glada över att Älvstranden
Utveckling har nappat på idén om att tillföra ungdomsbostäder i ett attraktivt
läge och med ett nytt upplägg, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på
Riksbyggen i Göteborg.
De 250 lägenheterna kommer att variera i storlek från cirka 25 till 65 kvadratmeter och ha ett till tre rum och kök. Bygget av lägenheterna beräknas
kunna starta 2019 och inflyttningen är planerad till 2021.

013 tog Göteborgs stad beslutet att ge Higab i uppdrag att
bygga en ny anläggning för Kretslopp och vatten i Alelyckan.
Byggnadsarbetet inleddes i januari i år med Tuve Bygg som
huvudentreprenör och pågår fram till våren 2019. Kretslopp och
vatten har cirka 420 medarbetare som i dag finns utspridda på sju
olika adresser. Men nu samlokaliseras alltså verksamheten i Alelyckan.
– Det gör att vi kan arbeta mer effektivt och hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Utförande och planerande personal
kan mötas i vardagen och resorna minskar, vilket i slutändan gynnar göteborgarna och vår verksamhet. Dessutom blir arbetsmiljön
för våra medarbetare bättre, säger Henrik Kant, förvaltningsdirektör på Kretslopp och vatten. ¶

BI

LD

STORSATSNING. Kongahällaprojektet är
den största pågående satsningen på handel
i Göteborgsområdet på över tio år.

CBRE anställer i Göteborg
CBRE har anställt Michaela Capkova och
Erik Collin som ansluter till A&T Investor
Leasing i Göteborg. Michaela Capkova
kommer närmast från JLL i Göteborg där
hon arbetat som senior projektledare inom
Corporate Solutions. Michaela Capkova
kommer att arbeta med kontorsuthyrning.
Erik Collin kommer att arbeta inom Retail
med förmedling av handelsytor och har
tidigare arbetat på Aros Kapital.
– I Michaela och Erik får vi två välkomna tillskott till vår uthyrningsverksamhet i
Göteborg. Såväl Office som Retail är prioriterade verksamheter hos oss. Vår målsättning är att ytterligare växa inom dessa
segment, säger Glenn Håkansson, ansvarig
för A&T Investor Leasing i Göteborg.

BILD: RIKSBYGGEN

BILD: LILJEWALL
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ÅKAREPLATSEN. Bygget
av det nya resecentret
startar under hösten 2017.

Higab byggstartar i Alelyckan
2
SAMLAS. Kretslopp och vattens 420 medarbetare
samlas i de nya lokalerna i Alelyckan.
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dapta Fastigheter och Alecta
har avtalat om att tillsammans utveckla och förvalta
Kungälvs nya köpcentrum Kongahälla Shopping. Köpet sker genom
att Alecta köper 50 procent av aktierna i Adaptas dotterbolag Adapta
Kongahälla AB. Parterna kommer
gemensamt att fortsätta arbetet.
Adapta kommer fortsättningsvis
att ansvara för utveckling, uthyrning och förvaltning av Kongahälla
Shopping.
Kongahälla Shopping blir ett regionalt köpcentrum i centrala Kungälv med plats för 100 butiker, verksamheter och service. Projektet är
den största pågående satsningen på
handel i Göteborgsområdet på över
tio år och omfattar cirka 37 000
kvadratmeter uthyrningsbar yta.
Byggarbetena påbörjades under
sommaren 2016 och öppningen av
köpcentret är planerad till mars
2019. Tecknade hyresavtal finns med
bland annat Coop, Systembolaget,
H&M, Lindex, Pondus och Cervera.
– Kongahälla Shopping blir det
köpcentrum som tillgodoser efterfrågan på handel i norra delarna
av Stor-Göteborg och Kungälv får
därmed ett välbehövligt lyft i sitt
handelsutbud. Alecta delar vår syn
på långsiktighet och tillsammans
skapar vi goda förutsättningar för
Kongahälla Shopping, säger Per
Thörnqvist, vd för Adapta.
CBRE har varit säljarens råd
givare. ¶

Här byggs Göteborgs nya resecentrum
BILD: ADAPTA FASTIGHETER/RSTUDIO

Fastighetsnyheter av Maria Olsson Äärlaht HYRESMARKNADEN

Alecta köper in sig i Kongahälla projektet
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Kungsleden omorganiserar och
anställer ny fastighetschef

Kungsleden koncentrerar sin förvaltningsorganisation till
tre jämnstora övergripande förvaltningsområden; Stockholm, Göteborg/Malmö och Mälardalen. Samtidigt rekryteras Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för det nyinrättade
förvaltningsområdet Göteborg/Malmö. Hon kommer även att
ingå i Kungsledens ledningsgrupp.
NY PÅ JOBBET.
– Ulrica Sjöswärd har en gedigen fastighetskompetens och
Ulrica Sjöswärd
börjar på
god förankring i fastighetsmarknaden i Göteborg och sydvästra
Kungsleden i
Sverige. Med Ulrica får Kungsleden en fastighetschef som kan
slutet av april.
leda det nya förvaltningsområdet i nästa tillväxtfas. Jag är mycket glad att Ulrica har valt att börja hos oss och hälsar henne
varmt välkommen, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att addera min erfarenhet
till kompetensen hos Kungsledens medarbetare och gemensamt driva och utveckla Kungsleden vidare i Göteborg och Malmö, säger Ulrica Sjöswärd.
Ulrica Sjöswärd tillträder sin tjänst på Kungsleden den 24 april.
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Värden svarar HYRESMARKNADEN

BILD: FREDRIK HANSSON/OKIDOKI ARKITEKTER

Som ny vd för Serneke fastighetsstyrning vill
Krister Johansson fortsätta utvecklingen av det
snabbväxande bolaget som framför allt är känt
för sina spektakulära projekt. text: Maria Olsson Äärlaht

Serneke sticker
ut i mängden
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KVIBERG. Här vill Serneke bygga ut
idrottsområdet med en velodromanläggning, ett nytt skidspår på utsidan
i en tunnel, en skidbacke inomhus och
nya bostadsrätter.

BI L

Ä

”Vi äger bland
annat ett flygledartorn
som vi inte vet vad vi
ska göra av längre,
kanske kan det bli en
jättefräck lägenhet
för någon?”

 rister Johansson har jobbat på
K
Serneke sedan december förra året.

K

rister Johansson började på sin nya roll i början av december förra året då han tog plats på
Sernekes kontor på Kvarnbergsgatan i centrala
Göteborg. Då hade han under de senaste två åren varit
vd för Tornstaden.
Hur hamnade du här?
– Jag hade följt Sernekes utveckling ganska länge, de
har många spännande projekt på gång och står för
någonting som jag också står för; utveckling, samhällsengagemang och snabb tillväxt. Så när jag fick en förfrågan av Serneke förra året – ja, en sådan fråga säger
man helt enkelt inte nej till, berättar han.
Serneke Fastighets AB är en del av Serneke Group.
Här ingår mestadels utvecklingsfastigheter som till
största delen ligger i Göteborgsregionen, men även i
andra delar av Sverige.
– Vi har för avsikt att utöka vårt innehav av fastig
heter i de orter som vi redan verkar i; Stockholm,
Malmö, Uppsala, Växjö med flera. Utanför Sveriges
gränser äger vi också ett markområde i Polen, som
ingår i en ekonomisk zon med förmånliga skattevillkor vilket möjliggör utveckling av ett industricentrum,
säger Krister Johansson.
Skillnaden mellan Sernekes projektutvecklingsdel
och fastighetsutvecklingsdel menar han är att när det
gäller fastighetsutveckling köper de fastigheter som de
ser potential i, där de antingen kan förädla, bygga om
eller bygga nytt. Projektutvecklingen är istället exempelvis när de bygger bostadsrätter och kommersiella
lokaler som de sedan säljer vidare. Avdelningarna går
dock ofta hand i hand.
– I Karlastaden är det framför allt vår projektutvecklingsgrupp som arbetar, men jag är inblandad även där,
säger han.
På fastighetsdelen arbetar i dagsläget 14 personer,
men Krister Johansson berättar att de kommer att växa
i takt med fler projekt.
– Serneke Group växer överlag väldigt fort och vi
rekryterar många för att kunna expandera i den takt
som behövs. I dag har vi cirka 850 anställda – från att i
stort sett bara ha varit Ola (Serneke, grundare) år 2002,
säger han.
Hur sticker Serneke ut?
– Jag tror att vi framför allt är kända på grund av våra
uppmärksammade och annorlunda projekt. Kviberg
arena är ett exempel, och Karlastaden har naturligtvis
också väckt mycket uppmärksamhet.
På frågan om vilken typ av verksamhet som sker i

deras fastigheter är det dock lite svårare att ge ett konkret svar – just på grund av de unika projekten.
– Vi driver ju en flygplats med 112-verksamhet, vi
har arenor med idrottsverksamheter, vi har restauranger och vi hyr ut till kommunen. Bland annat. Så det är
lite av varje, men framför allt kommersiella verksamheter, säger Krister Johansson.
Vad händer för er del i Göteborg just nu?
– Vår största utmaning är Säve, där finns väldigt många
intressenter och vi har skarpa förhandlingar med ett
flertal. Just nu har vi hyrt ut tre hangarer till Cevt där
de bedriver forskning och utveckling inom fordonsindustrin. Det är ett intressant spår att arbeta vidare
med, Göteborg är ju en stor fordonsstad.
– Det kan även blir en helt annan inriktning eller
en kombination av flera verksamheter. Vi är i ett tidigt
skede av utvecklingen och för ett flertal diskussioner
med intressenter. Vi äger bland annat ett flygledartorn
som vi inte vet vad vi ska göra av längre, kanske kan
det bli en jättefräck lägenhet för någon?
Ett annat stor projekt är Karlastaden på Lindholmen,
där man har stora visioner när det gäller innovation
och hoppas på en byggstart i augusti.
– Så fort du går in i den här stadsdelen ska du känna
en samhörighet, du ska kunna koppla upp dig via w
 i-fi
och beställa olika tjänster – allt från att beställa en
pizza, styra belysning, justera energiförbrukning eller
beställa en förarlös bil.
Även i Kviberg pågår fortsatt aktivitet där Serneke
vill bygga ut idrottsområdet. Bland annat vill man få till
en velodromanläggning, bygga ut skidspåret och dra
det på utsidan i en tunnel, bygga en skidbacke inomhus
och möjliggöra för många nya bostadsrätter. Kring de
planerna pågår just nu diskussioner med kommunen.
Förutom Göteborg är de även intresserade av stadens
kranskommuner, där de gärna vill växa i framtiden.
Var befinner ni er om fem år?
– Fastighetsgrenen har vuxit rejält och vi finns på alla
de större orterna i Sverige. Vi har även gjort oss ett
större namn utanför Göteborg och är den man ringer
om man vill hitta en partner antingen som hyresvärd
eller som hjälper till att bygga nya lokaler. ¶
SERNEKE
Marknadsvärde: 1,2 miljarder kronor.
Uthyrningsbar yta: 100 000 kvadratmeter.
Markareal (Fastighets AB): Cirka 220 hektar.
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Flyttprocessen HYRESMARKNADEN

BILD: KINNARPS

EGET. Det nya kontoret
utvecklades enligt det egna
konceptet Next Office.

Henrik Axell på Kinnarps.

RÖRLIGHET. På Kinnarps
kontor finns kreativa zoner
som ska uppmuntra till mer
rörlighet på arbetsplatsen.

Ett kontor som stöttar
det moderna arbetslivet

BLANDNING. Här finns en
blandning av öppna ytor och
mer avskilda arbetsplatser.

För Kinnarps är det viktigt med en lokal som stödjer företagets
arbetssätt. Därför valde man förra året att flytta och skapa sig ett
helt nytt kontor.
– Vi har märkt att det plötsligt är ännu roligare att gå till jobbet,
säger Henrik Axell, Next Office concept manager på Kinnarps.

DESIGN. Kinnarps har
samarbetat med Spectrum
arkitekter i utformningen
av sitt nya kontor.

text: Maria Olsson Äärlaht bild: Erik Lefvander/Eyes

F

ör 75 år sedan grundades inredningskoncernen
Kinnarps och huvudkontoret ligger fortfarande i orten som har gett namn till företaget. För
knappt ett år valde man dock att flytta till en ny lokal
– något man hittade ungefär 100 meter bort.
– Vår situation är lite unik eftersom vi hade vårt
huvudkontor här i Kinnarp, där själva huvudbyggnaden bestod av ett antal avdelningar. 100 meter bort
hade vi en utställningsyta som knappt användes – och
det var slutligen den vi gjorde om till ett nytt kontor,
säger Henrik Axell.
Idéen till flytten uppkom för knappt tre år sedan
när man kände att det var dags för någonting nytt. I
och med flytten lämnade några avdelningar sitt traditionella kontorslandskap och flyttade i stället in i ett
gemensamt kontor som bättre skulle stödja företagets
arbetssätt.
Utformningen av det nya kontoret gjordes efter det
egna konceptet Next Office där man exempelvis tar
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hänsyn till de nya arbetssätt som uppkommer i samband med en ökad digitalisering och mobilitet.
– Vi ville helt enkelt ha ett kontor som stöttar det
moderna arbetslivet, förklarar Henrik Axell.

Analys i tre delar
Enligt Next Office är det viktigt att göra en analys av
de behov som finns, och på Kinnarps delar man upp
det i tre delar. Dels handlar det om människan och de
sociala behoven, dels om digitalisering och dels om
den fysiska utformningen. När analysen har genomförts och medarbetarna har fått säga sitt utformas
sedan det nya kontoret. För Kinnarps del innebar det
nya kontorslokaler om 1 500 kvadratmeter som nu inhyser kontorets 75 anställda. För utformningen av kontoret hörde Kinnarps med respektive avdelning om hur
fördelningen mellan olika ytor skulle se ut. De olika
miljöerna kan exempelvis vara stora och små mötes
rum, enskilda platser, lounger och kreativa miljöer.

 tefter resultatet skapades sedan en blandning av
U
öppna och mer avskilda ytor.
Vilka hos er var ansvariga för flytten?
– Huvudansvaret hade vår HR-direktör och marknadsdirektör. Vi använde oss inte av någon extern hjälp
eftersom vi flyttade inom den egna fastigheten. Där
emot har ett samarbete skett med Spectrum arkitekter
i skapandet av vårt nya kontor, säger Henrik Axell.
Kontoret är uppdelat i tre fokusområden; högt, semi
och lågt fokus, där man har möjlighet att arbeta på
olika koncentrationsnivåer. Här finns också löp-/gåband och andra kreativa områden som möjliggör ett
mer rörligt arbete.
– Enligt rapporter sitter vi i Skandinavien mest i
världen, åtta timmar per dag, oavsett om vi arbetar
eller är hemma. Därför tyckte vi att det var viktigt att
skapa ett ergonomiskt kontor. Nu kan jag promenera
på ett löpband medan jag mailar, om jag tycker att det

är ett bra sätt arbeta, säger Henrik Axell.
De har nu suttit i sitt nya kontor sedan maj förra
året, och börjar vänja sig vid det aktivitetsbaserade arbetssättet.
– Det är lätt att tro att ett aktivitetsbaserat kontor
innebär att man bara inreder och utformar kontoret på
ett visst sätt, men det handlar istället om en att skapa
en mängd olika miljöer som stödjer olika arbetssätt.
I det nuvarande kontoret finns inga fasta, personliga
platser – något som Henrik Axell menar till en början
var en stor förändring för vissa avdelningar. Det har
dock lett till en rad positiva effekter, bland annat har
det inneburit ett ökat samarbete över avdelningsgränserna.
– Det gör också att vi kan leva lite mer som vi lär,
eftersom vi själva säljer sådana här miljöer. Vi har
märkt att det plötsligt är ännu roligare att gå till jobbet
och vi har blivit mer stolta över vår arbetsplats, avslutar han. ¶
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FASTIGHETSPROFILEN

FÖRTROENDEINGIVANDE.
För Agneta Jacobsson är det
viktigt att vara förtroendeingivande – både privat och
professionellt.

N

är hon ska beskriva sig själv väljer Agneta Jacobsson orden lugn, samlad och förtroendeingivande.
– Men jag är också en person som är full av olika
idéer och projekt som jag vill genomföra. Att tänka ut
en strategi kring hur jag ska få igenom något är en favoritsysselsättning – och tro mig, det behövs när man
arbetar i ett internationellt företag!
Hon berättar också att hon ser sig själv som en person som tänker först och pratar sedan.
– Jag kan nog ibland uppfattas som lite trög, jag har
alltid avundats de som bara kastar ur sig något kvickt
och smart. Men sådan är inte jag.
Vad kan det bero på tror du?
– Jag brukar skylla på att jag är enda barnet, så jag
umgicks mycket med vuxna när jag var liten och då
fick man vänta till de vuxna pratat färdigt. Bristen på
syskon gjorde att inte jag heller fick det där ständiga
tjafset som övar upp snabbheten i snacket – det kan
jag avundas mina tre söner, säger hon.
Cushman & Wakefield arbetar med fastighetsrådgivning och finns i dag i cirka 60 länder.
– Att vara en stor aktör är bra för vi kan hjälpa globala
kunder, men vi är också väldigt lokala med alla våra
kontor, säger Agneta Jacobsson.

Vill driva framtidens
fastighetsfrågor
För Cushman & Wakefields vd är ingen dag den andra lik.
Här berättar Agneta Jacobsson om bolaget, förändringarna i fastighetsbranschen, kundbemötandet – och hur
uppväxten som ensambarn påverkar hennes arbete.
text: Maria Olsson Äärlaht bild: Torbjörn Persson
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Hur arbetar ni gentemot era kunder?
– Det absolut viktigaste för oss är att våra medarbetare
lyssnar på kunden och förstår deras behov och önskemål. Vi ska utstråla förtroende, säger Agneta Jacobsson,
och fortsätter:
– Det kan vara allt från att hjälpa till att utföra det
kunden specifikt önskar, till exempel genomföra en hyresförhandling – men det kan också vara att tänka nytt
utifrån kundens varumärke och vision.
Kunderna är fastighetsinvesterare och fastighetsägare – men också alla typer av hyresgäster.
– För specifikt hyresgäster arbetar vi med allt från
arbetsplatsstrategier, butiksetableringar, varumärken
och lokalsökningar till hyresgästrådgivning och hyresförhandlingar.
Hur mycket träffar du kunderna?
– Jag har personligen en hel del kundkontakter men
sitter inte så djupt ner i olika projekt. I stället är jag
med och diskuterar många projekt med mina medar-

betare – både i Sverige och internationellt. Jag arbetar även med
att profilera vårt varumärke och
föreläser både i Sverige och resten av Norden på allt från skolor
och universitet till olika grupper
av kunder.

Att själv kunna välja arbetsmiljö

”Att vara vd är
som att vara diverse
arbetare, man får
lösa många av de
saker som faller
mellan stolarna.”

Hon beskriver fastighetsbranschen som
en bransch som just nu står inför en stor
omvandling och nämner exempelvis butikssidan där e-handeln växer och de fysiska butikerna i
stället får en ny funktion som mötesplatser.
– I morgon ska jag exempelvis på en start-up för en
näthandel med gardiner. För att kunderna ska få träffas
gör de en pop-up-store med afterwork där de sprider
kunskap om sitt varumärke. Den här förändringen är
verkligen en jättegrej, man får hitta nya sätt att få kunderna att känna att de tillhör någonting och därmed
bli trogna, säger Agneta Jacobsson.
När det gäller kontorssidan handlar det mycket om
hur man jobbar – mobiliteten är numera en del av vardagen och möjligheten att välja mellan olika arbetsmiljöer blir mer och mer ett krav.
– Kanske går det så långt att lokalen blir en mötesplats för nya tankar och kreativitet – i dag kan du i
stort sett utföra ditt arbete var som helst. Företagen
förändras också snabbare, då passar inte dagens långa
kontrakt särskilt bra, säger Agneta Jacobsson.
Hur skulle du beskriva ditt jobb som vd för
Cushman & Wakefield?
– Inga dagar är lika och det gillar jag verkligen. Till
mina vänner som arbetar med annat brukar jag säga
att vara vd är som att vara diversearbetare, man får
lösa många av de saker som faller mellan stolarna.
Långa möten försöker jag undvika, mycket löser vi direkt i snabba diskussioner men med kollegorna i världen blir det en del skypemöten.
Vad händer framöver?
– På Cushman & Wakefield vill vi driva framtidens
fastighetsfrågor. Fastigheter och lokaler är inte isolerade utan utgör en viktig del i samhällsutvecklingen, och
i allt högre grad också en del av de enskilda företagens
utveckling som hyresgäster. ¶

GILLAR JAKT OCH FISKE
Namn: Agneta Jacobsson.
Familj: Gift, tre vuxna söner.
Bor: Stockholms innerstad.
Bakgrund: Uppvuxen i Örebro. Startade tidigt ett eget
bolag som numera är en del
av Cushman & Wakefield.
Läser: ”Gärna böcker, senast Stoner men det blir
också mycket nyheter och
artiklar i telefonen.”
Tittar på: Bio och teater.
”Såg senast La La Land och
Egenmäktigt förfarande på
Scalateatern.”
Fritidsintressen: Skärgårdsliv på sommaren och fjälliv
på vintern. Jakt, fiske och
svampplockning är också
roligt.
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Tillsammans skapar vi Sveriges största

marknadsplats för lediga lokaler

Lokalbanken april 2017

LOKALBANKEN
CENTRUM

16 m², Kontor

Sankt Pauligatan 9
Webbid 249043
Ernst Rosén AB
Marie Mikkelsen
031-739 19 25

BLÄDDRA

Banken är indelad i sex områden.
Inom varje område finns ett
antal stadsdelar sorterade i bokstavsordning. Därefter sorteras
lokalerna efter stigande yta.

RegionCity
Webbid 269132
Jernhusen AB
Glenn Håkansson
0731-49 84 03

När du har hittat en intressant
lokal: Ring direkt eller anteckna
webb-id och gå till lokalnytt.se

Odinsplatsen 9
Webbid 272643
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

257 m², Kontor
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HISINGEN

Norra
Älvstranden

CENTRUM s. 47
Centrum
Gårda
Inom Vallgraven
Lilla Bommen
Linnéområdet
Stampen

Majorna

lv
Göta ä

CENTRUM

Stampgatan 15
Webbid 274986
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

Olskroken
Gårda

Vasastaden

Skeppsbron 5-6
Webbid 266754
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

Mölnlycke

MÖLNDAL
Askim

GÖTEBORG

801 m², Kontor

Johan Willins gata 8
Webbid 275945
Newsec
Ulf Birk
031-761 63 08

397 m², Kontor

HISINGEN s. 47–48

SÖDER s. 48

VÄSTER s. 49–50

ÖSTER s. 50

KRINGORT s. 50

• Övriga Hisingen

• Balltorp
• Kållered
• Mölndal

• Högsbo/Sisjön
• Långedrag

• Fjällbo

• Borås
• Kungälv

• Hisings Kärra
• Lindholmen

• Mark
• Varberg

Östra Hamngatan 5
Webbid 276058
Novi Real Estate
Anton Drott

418 m², Kontor

Kungsportsavenyn 10-12
Webbid 275368
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

CENTRUM

INOM VALLGRAVEN
100 m², Kontor

Kungsgatan 46
Webbid 277983
Sigillet Fastighets AB
Lars Dahlin
031-10 54 84

LINNÉOMRÅDET
1-4 m², Kontorshotell
Tredje Långgatan 18
Webbid 276918
Sigillet Fastighets AB
Emelie Lindström
031-10 54 89

530 m², Butik

Första långgatan 20
Webbid 268077
Sigillet Fastighets AB
Emelie Lindström
031-10 54 89

CENTRUM

STAMPEN
544 m², Kontor

Johan Willins gata 8
Webbid 274530
Newsec
Ulf Birk
031-761 63 08

361 m², Kontor
E6

E 20

CENTRUM

348 m², Kontor
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Högsbo
/Sisjön

Lilla Bommen 5-7
Webbid 276054
Novi Real Estate
Anton Drott

GÅRDA
Johan Willins gata 8
Webbid 262576
Newsec
Ulf Birk
031-761 63 08

LILLA BOMMEN
950 m², Kontor

310 m², Kontor

346 m², Butik

E 20

CENTRUM

Gullbergsstrandgata 9
Webbid 267683
Newsec
Ulf Birk
031-761 63 08

E6

Partille

OMRÅDEN
•
•
•
•
•
•

Backa

Lilla Nygatan 2
Webbid 276047
Novi Real Estate
Anton Drott

2000-12000 m², Kontor

Lilla Bommen 5-7
Webbid 276043
Novi Real Estate
Anton Drott

Torsgatan 5
Webbid 268074
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

Västra Hamngatan 13 A
Webbid 267134
Sigillet Fastighets AB
Lars Dahlin
031-10 54 84

1492 m², Kontor

Din nya favoritlokal finns på ...

300 m², Kontor

254 m², Kontor

Vallgatan 30
Webbid 274985
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

RegionCity
Webbid 269133
Jernhusen AB
Glenn Håkansson
0731-49 84 03

SURFA

1200-3900 m², Kontor

1358-1745 m², Kontor

250-22000 m², Kontor

Fyll i webb-id och klicka på sök.
Nu får du upp fler bilder och mer
utförlig information.

140 m², Kontor

Östra Hamngatan 5
Webbid 276042
Novi Real Estate
Anton Drott

250-22000 m², Kontor

ANTECKNA

500 m², Lager
Kruthusgatan 1
Webbid 275996
Jernhusen AB
Lill Tinnerholm
031-61 98 86

CENTRUM

Folkungagatan 16
Webbid 275240
Newsec
Ulf Birk
031-761 63 08

HISINGEN

ÖVRIGA HISINGEN
312 m², Lager

Turbingatan 10
Webbid 277934
Sigillet Fastighets AB
Peter Hogart
031-10 54 85

2985 m², Kontor

Stålverksgatan 7
Webbid 277170
Sigillet Fastighets AB
Peter Hogart
031-10 54 85
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Lokalbanken april 2017
13900 m², Lager
Exportgatan 43
Webbid 275206
Catena AB
Johan Franzén
0730-70 22 60

HISINGEN

SÖDER

120 m², Kontor

Aminogatan 34
Webbid 244168
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

HISINGS KÄRRA

180-329 m², Kontor

80-232 m², Kontor

Aminogatan 34
Webbid 234123
Bygg Göta Göteborg AB
Linda Neidert
031-58 06 51

Tagenevägen 34
Webbid 276805
FastPartner AB
Nikolai Shervin
031-380 28 71

200 m², Kontor

320 m², Kontor

Krokslätts Fabriker 61
Webbid 166736
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

Trankärrsgatan 15
Webbid 276804
FastPartner AB
Nikolai Shervin
031-380 28 71

230 m², Kontor

10257 m², Industri

Krokslätts Fabriker 30
Webbid 246985
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

Orrekulla industrigata 61
Webbid 276806
FastPartner AB
Nikolai Shervin
031-380 28 71

HISINGEN

290 m², Kontor

LINDHOLMEN

Krokslätts Fabriker 30
Webbid 183336
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

900-5000 m², Kontor

Theres Svenssons gata 10
Webbid 265583
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

SÖDER

355 m², Kontor

Krokslätts Fabriker 30
Webbid 182430
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

BALLTORP

550 m², Kontor

290 m², Övrigt

Krokslätts Fabriker 30
Webbid 276991
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

Östergårdsgatan 7
Webbid 269271
Sigillet Fastighets AB
Lars Dahlin
031-10 54 84

570 m², Kontor

Östergårdsgatan 7
Webbid 267128
Sigillet Fastighets AB
Lars Dahlin
031-10 54 84

SÖDER

KÅLLERED
80-200 m², Kontor
Ekenleden 15 A
Webbid 232064
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05
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MÖLNDAL

VÄSTER

HÖGSBO/SISJÖN

Lokalbanken april 2017
260 m², Kontor

Gruvgatan 37
Webbid 277770
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

VÄSTER

Sven Källfelts Gata 209
Webbid 248879
Källfelt Byggnads AB
Carl-Magnus Källfelt
031-69 70 02

ÖSTER

500 m², Övrigt

Vagnmakaregatan 1 B
Webbid 236304
Jernhusen AB
Lennart Särnwald
031-760 29 07

Gruvgatan 35
Webbid 275626
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

Gruvgatan 35
Webbid 274249
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

KRINGORT

Gruvgatan 35
Webbid 277461
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

567 m², Kontor

Gruvgatan 37-39
Webbid 256677
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

Almenäsvägen 10
Webbid 277132
Newsec
Ulrika Johansson
0732-30 04 60

...

18 m², Kontor

1230 m², Kontor

241 m², Butik

Almenäsvägen 10
Webbid 261679
Newsec
Ulrika Johansson
0732-30 04 60

3720 m², Industri

...

Almenäsvägen 10
Webbid 261678
Newsec
Ulrika Johansson
0732-30 04 60

31 m², Kontor

Katrinebergsgatan 23
Webbid 276015
CA Fastigheter AB
Christer Södeliden
033-22 28 43

KRINGORT

190 m², Kontor

10000-15000 m², Lager

195 m², Kontor

160 m², Kontor

Katrinebergsgatan 19
Webbid 258375
CA Fastigheter AB
Christer Södeliden
033-22 28 43

Almenäsvägen 10
Webbid 261677
Newsec
Ulrika Johansson
0732-30 04 60

Västra Vallgatan 2
Webbid 255570
Jernhusen AB
Jan-Erik Haug
0703-05 70 85

Alvägen 5
Webbid 267585
Newsec
Marcus Rosengren

Söker ni
bättre läge?

KUNGÄLV
16 m², Kontor

J A Pripps gata 2
Webbid 266348
Catena AB
Johan Franzén
0730-70 22 60

V Vallgatan 2 A-G
Webbid 236261
Jernhusen AB
Lill Tinnerholm
031-61 98 86

90 m², Kontor

Almenäsvägen 10
Webbid 277166
Newsec
Ulrika Johansson
0732-30 04 60

58 m², Kontor

Gruvgatan 39
Webbid 268367
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

55 m², Kontor

430 m², Kontor

925-1575 m², Industri
Amalia Jönsson gata 5
Webbid 226743
Husvärden AB
Håkan Lundqvist
031-67 87 05

V Vallgatan 2
Webbid 255050
Jernhusen AB
Lill Tinnerholm
031-61 98 86

15 m², Övrigt

131 m², Kontor

Gruvgatan 35
Webbid 275956
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

VARBERG
47 m², Butik

425 m², Kontor

Katrinebergsgatan 23
Webbid 276012
CA Fastigheter AB
Christer Södeliden
033-22 28 43

558 m², Kontor

KRINGORT

Segloravägen 6
Webbid 275666
Catena AB
Johan Franzén
0730-70 22 60

Elinsdalsgatan 6-8
Webbid 249028
CA Fastigheter AB
Ellinor Sjöberg
033-22 28 40

409 m², Kontor

Mor Kerstins Torg 1
Webbid 266999
Newsec
Jennifer Romare
0702 12 11 99

300-1000 m², Kontor

BORÅS

MARK
870 m², Butik

Den ledande sajten om lokaler ...

Katrinebergsgatan 23
Webbid 266958
CA Fastigheter AB
Christer Södeliden
033-22 28 43

Gruvgatan 35
Webbid 277462
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

Gruvgatan 35
Webbid 276453
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

Simonsland, Skaraborgsvägen 3 A
Webbid 248298
Kanico AB
Kjell Berggren
033-10 85 10

10 m², Kontor

362 m², Kontor

KRINGORT

260 m², Kontor

FJÄLLBO

274 m², Kontor

334 m², Kontor

Hallbergsgatan 8
Webbid 241724
CA Fastigheter AB
Christer Södeliden
033-22 28 43

42-168 m², Kontor

266 m², Kontor

Gruvgatan 35
Webbid 274977
Palmung Mellin Fastigheter
Emma Ljunggren
031-744 50 45

240 m², Kontor

LÅNGEDRAG

Västra Gatan 73
Webbid 276838
Sigillet Fastighets AB
Peter Hogart
031-10 54 85

Västra Gatan 71
Webbid 267130
Sigillet Fastighets AB
Peter Hogart
031-10 54 85
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annonsörer i
www.aspelinramm.se
Tel: 031-760 11 90
Bolagsinfo: Aspelin Ramm
Fastigheter utvecklar handelsoch servicefastigheter i expansiva områden.

www.bygg-gota.se
Tel: 031-58 06 40
Bolagsinfo: Fastighetsägare
med drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter, främst i
Göteborg.

www.cafastigheter.se
Tel: 033-22 28 40
Bolagsinfo: Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning av egenägda fastigheter
belägna i södra Sverige.

www.catenafastigheter.se
Tel: 031-760 09 30
Bolagsinfo: Catena är ett
fastighetsbolag med fokus på
fastigheter i handelsområden
utanför stadskärnorna.

www.ernstrosen.se
Tel: 031-80 60 80
Bolagsinfo: Ernst Rosén
koncernen äger och förvaltar
centrala fastigheter i Göteborg,
Lerum och Alingsås. Såväl
lägenheter som kommersiella
lokaler.

2017

www.husvarden.com
Tel: 031-67 87 00
Bolagsinfo: Husvärden är ett
specialistföretag inom fastighetsförvaltning, uthyrning av
lägenheter och lokaler.

www.jernhusen.se
Tel: 08-410 626 00
Bolagsinfo: Jernhusen äger,
utvecklar och förvaltar ett
fastighetsbestånd av stationer,
stationsområden, underhållsdepåer och gods- och kombiterminaler längs den svenska
järnvägen.

www.kanico.se
Tel: 033-10 85 01
Bolagsinfo: Kanico är ett lokalt
familjeägt fastighetsbolag som
totalt äger och förvaltar cirka
80 000 kvadratmeter i centrala Borås.

www.kallfelt.se
Tel: 031-69 70 00
Bolagsinfo: Källfelt Byggnads
AB förvaltar i dag cirka 1 300
lägenheter och cirka 90 000
kvadratmeter lokalyta i Göteborg och Stockholm.

www.molndalsbostader.se
Tel: 031-720 84 00
Bolagsinfo: Mölndalsbostäder
är ett helägt kommunalt bostadsbolag som nyproducerar,
utvecklar och förvaltar fastigheter i Mölndal.

www.palmungmellin.se
Tel: 031-744 50 40
Bolagsinfo: Fastighetsbolag
verksamt inom Storgöteborg.
Fastigheter i tre olika områden:
Högsbo, centrala Hisingen och
Marieholm.

Nästa nummer k ommer
vecka 18. Då har vi tema
Gårda.
Materialstopp är den 21 april.

PÅVERKA • INSPIRERAS • NÄTVERKA

www.peab.se
Tel: 0431-890 00
Bolagsinfo: Peab är ett fastighets-, bygg- och anläggningsföretag som satsar på kvalitet
i alla led av byggprocessen.

Marcus Rothoff
Projektleder Volvos självkörande bilar – hur kan
de påverka stadsbilden?

www.serneke.se
Tel: 031-712 97 00
Bolagsinfo: Serneke är en
koncern med fokus på bygg,
anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.
Bolaget startades 2002 och är
redan en av Sveriges största
byggkoncerner.

www.sigillet-fastighet.se
Tel: 031-10 54 80
Bolagsinfo: Sigillet är ett
Göteborgsbaserat, familjeägt
företag som äger, förvaltar och
hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. I dagsläget
äger de fastigheter i Göteborg,
Kungälv och Stockholm.

www.stadsporten.se
Tel: 033-20 72 50
Bolagsinfo: Fastighetsbolag
som förvaltar och äger fastigheter i Borås och Ulricehamnsregionen.

www.fastpartner.se
Tel: 031-380 28 70
Bolagsinfo: FastPartner är ett
svenskt fastighetsbolag som
äger, förvaltar och utvecklar
egna, kommersiella fastigheter.

www.newsec.se
Tel: 031-721 30 00
Bolagsinfo: Fastighetsförvaltare för investmentbanker, institutioner och fastighetsbolag.
Förvaltar både kommersiella
fastigheter och bostäder.

Kent Jackson
Keynote speaker från Burj
Khalifa-arkitekten SOM
– världsledande på skyskrapor

Ann-Sofie
Hermansson
Mäktigast
i Göteborg

Jonas Ransgård
Stans främsta
oppositionspolitiker

BILD: WHITE

Ola Serneke
Nybliven börs-vd
som bygger
Nordens högsta hus

Carin Hjulström
Rutinerad,
uppskattad och
säker moderator

Sharam Rahi
Stans mest karismatiska
fastighetsprofil visionerar
om – Bergsjön

Christian Wictorin
Om den digitala
framtidsstaden
Göteborg

Pär Holmgren
Meteorologen om klimathotet – hur mår kuststaden Göteborg år 2100?

Urban Hammarlund
Utvecklar hjärtat
i framtidens
Göteborgsregion

Vill du synas i ett magasin som
når alla företag med fem eller fler
anställda i Göteborgsregionen?
Kontakta Lokalnytt på 031-68 39 20.

www.fastmax.se
Tel: 033-41 40 00
Bolagsinfo: Fastmax Holding
AB är ett fastighetsbolag som
förvaltar fastigheter i Borås
och Sjuhärad.

Tillsammans bygger vi framtidens Göteborgsregion

Utgångspunkten för seminariet Göteborg 400+ är
att det enbart ska handla om Göteborg och dess
fastighetsmarknad – som den ser ut efter den 4 juni
2021, då staden firar 400 år.
Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av att
äga fastigheter i Göteborg från 2021 och framåt – och

alla som vill vara med och påverka, bygga och utforma
den framtida staden.
Det är ett brett seminarium för långsiktiga samhällsbyggare.
Du följer seminariets framväxt – och anmäler dig på
– www.fastighetssverige.se/400+

När? 30 maj
Var? Lindholmen Conference Centre, Göteborg
Info? www.fastighetssverige.se/400+

www.novire.se
Tel: 010-33 11 300
Bolagsinfo: Novi Real Estate
är en ny aktör, som erbjuder
tjänster inom externförvaltning
av fastigheter.

Arrangörer:

Huvudsponsor:

Partners:

Posttidning B

Avs. L
 okalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg

N Y T T

K O N T O R S H U S
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C E N T R A L A

G Ö T E B O R G

LINDHOLMEN – WITH A FAIR VIEW

ANMÄL INTRESSE
OCH LÄS MER PÅ:
www.husvarden.com/brygghuset

Vill du jobba i framkant, med en fantastisk havsutsikt över Göteborgs hamninlopp? Nu uppför vi Brygghuset,
ett kontorshus på Lindholmen med en total yta på 5000 kvm. Husets karaktär är tydlig, det kommer att sticka
ut och ge ett både representativt uttryck och läge. Med fönster från golv till tak får huset den mäktigaste
utblicken. Varje våningsplan är 900 kvm. Här bygger vi in lite extra, eftersom vi tror på det goda i livet.
Mat- och möteskultur, miljötänk och en långsiktig relation är några byggstenar. Inflyttningen är planerad
till våren 2018. Se planlösningar och läs arkitektens tankar på Brygghusets hemsida.
För mer information kontakta: Sven Frænkel, 0709-24 23 00, sven@lokallots.se eller Håkan Lundqvist, 031-67 87 05, hakan.lundqvist@husvarden.com

