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Ljust och modernt
Kista Entré är en modern fastighet med yteffektiva lokaler. 
Atriumgårdar och en väl tilltagen takhöjd skapar en ljus och 
trevlig inomhusmiljö. Moderna installationer för ventilation, 
komfortkyla och kommunikationsteknik. 

Kista Entré är miljöcertifierat med LEED guld.





Gemensam reception



Kista Galleria

Kista Galleria



En levande stadsdel
Kista Entré ligger centralt i Kista, granne med Kista 
Science Tower. Alldeles intill ligger Kista Galleria ett 
av Sveriges största och modernaste köpcentrum. Här 
finns alltid ett skönt myller av människor bland de 
dag- och kvällsöppna butikerna, restaurangerna och 
biosalongerna. I Kista Entré finns en gemensam recep-
tion, konferens och godsmottagning. En restaurang 
finns i huset liksom en av Friskis & Svettis modernaste 
friskvårdsanläggningar.

Kongress och evenemang
Kista Entré ligger i det så kallade Kista Science City 
som är ett av världens ledande ICTkluster. I regionen 
finns i dagsläget drygt 1 400 företag med viktiga aktörer 
som bland annat Ericsson, Nokia, Microsoft och IBM. 
Kistamässan som är placerad i hjärtat av Kista Science 
City, blir det självklara forumet för professionella möten 
och kreativa evenemang. Kistamässan ligger centralt 
placerad i norra Stockholm och dess närhet till flyg-
platserna Arlanda och Bromma skapar gynnsamma 
förutsättningar även för internationella kontakter.

Service i fastigheten
Vasakronan kan genom sin tjänstepartner Coor erbjuda 
hjälp med en stor del av de andra uppgifterna som 
måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, 
konferens, vaktmästeri och restaurang/catering. I Kista 
Entré finns därför ett brett serviceutbud som är utvecklat 
för att hyresgästerna i fastigheten skall kunna koncen-
trera sig på sin kärnverksamhet.

Konferensanläggning
Vår välutrustade konferensanläggning innehåller ett 
auditorium för 200 personer i biosittning. Det finns 
även två stora konferensrum som har plats för allt från 
20 till 60 personer, samt 10 konferensrum. Samtliga 
rum är utrustade med den senaste tekniken och kan 
bokas för kortare eller längre möten. Vi kan även er-
bjuda ytor för mässor, fester och andra arrangemang.

Restauranger och Catering
Restaurang Entré är en konferens- och lunchrestaurang 
med ett stort och varierat utbud på olika luncher. Den 
ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen 
och erbjuder även middagar och festarrangemang för 
upp till 400 personer. Cateringservice med leverans 
direkt till kontoret går också att välja.

Kommunikationer
Tunnelbana
Med tunnelbanans blå linje (mot Akalla) tar det ca 16 
minuter från T-centralen. Tunnelbanan avgår var 6:e 
minut i högtrafik och var 10:e minut i lågtrafik. Efter 
20.00 var 15:e minut. Från tunnelbanan går du 300 
meter genom Kista Galleria och vidare in i och genom 
entréplanet i Kista Science Tower därefter ca 100 meter 
till Kista Entrés huvudingång.

Pendeltåg
Till Helenelunds pendeltågstation är det en promenad 
på ca 12 minuter. Med pendeln tar det 14 minuter till 
Stockholms central.

Bussar
Från Kista Centrum går flertalet bussar som medför 
mycket bra tvärkommunikation. Med bussarna når du 
exempel Barkarby, Spånga, Bromma, Täby, Sollentuna 
och Danderyd.



Sex skäl att välja Vasakronan
som hyresvärd

Personlig service
Vi vet att du vill ha en personlig relation med  
någon som inte bara kan fastighetsförvaltning  
utan också förstår dina behov och din affär.  
Det tror vi är en viktig nyckel till en god och  
långsiktig relation.

Storlek ger valmöjligheter
En hyresvärd som har mycket att välja på ger  
flexibilitet när era behov förändras. Ni kanske  
behöver utöka med fler arbetsplatser? Eller det  
kanske är dags att flytta närmare city? Vi erbjuder 
flest lokalmöjligheter i Sverige.

På plats i huset
Vi jobbar med egen personal även i driften av  
fastigheterna. Våra drifttekniker och tekniska  
förvaltare kan sina hus väl och är sällan långt borta 
om du behöver hjälp eller om något inte fungerar 
som det ska.

Hållbarhet på riktigt
Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala
fastighetsbolag och är ISO 14001-certifierade sedan 
länge. Flera av våra hus är miljöklassade enligt 
GreenBuilding eller LEED. För att involvera hyres-
gästerna i miljöarbetet erbjuder vi gröna hyresavtal 
och andra gröna tjänster.

Låt oss sköta allt utom  
er kärnverksamhet
Många av våra hyresgäster vill fokusera på det de 
gör bäst, och låter oss och vår samarbetspartner 
Coor Service Management sköta resten. Vi kan 
erbjuda de flesta kontorsnära tjänster, till exempel 
telefoni, reception, vaktmästeri och restaurang.

Hitta praktisk info om din
fastighet dygnet runt
På Vasakronan.se hittar du vår unika service,  
Hyresgästinfo, som ger dig praktisk information om 
det mesta i din fastighet. Var du kan parkera cykeln 
eller bilen, hur ventilation och belysning fungerar, 
eller var miljöstationen ligger. Hyresgästinfo finns 
också som mobilapp.
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Kundtjänst:

08-566 206 00 
kundtjanst@vasakronan.se
www.vasakronan.se


