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CENTRUM | 939 KVM



STORT KONTOR  
I TVÅ PLAN

Välkomna till denna stora härliga lokal, totalt nyrenoverad 

sedan 2012. Lokalen är fördelad i två plan och belägen högst 

upp i fastigheten med utsikt över Brunnsparken och mot en 

möblerad innergård. Lokalen har en blandad planlösning med 

kontorslandskap, konferensrum, samtalsrum, projektrum,  

pentry, wc och en trevlig reception och loungeyta. Tidigast 

tillträde är i maj 2018.

Välkomna att boka tid för visning!



NORRA HAMNGATAN 22, PLAN 6 & 7

PLAN 7

PLAN 6

Nordstan objekt 8 , plan 6 tr, 537 m²

Nordstan 641  I  Göteborg  I  Arkitekterna Krook & Tjäder  I  vasakronan.se  I  2017-06-16

Antal arbetsplatser: 41
Antal arbetsrum: 5
Antal mötesrum: 2
Antal öppna mötesplatser: 26
Antal samtalsrum: 2
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Nordstan objekt 8 , plan 7 tr, 402 m²

Nordstan 641  I  Göteborg  I  Arkitekterna Krook & Tjäder  I  vasakronan.se  I  2017-06-16

Antal arbetsplatser: 17
Antal arbetsrum: 3
Antal mötesrum: 5
Antal öppna mötesplatser: 26

kontor

kontor
kontor mötesrum

rwcstäd wc

reception

lounge

pentrykaffe
station

paus
mötesrum

mötesrummötesrum

kopiering

frd.
war room

projektyta





FAKTA  
NORRA HAMNGATAN 22

• 939 kvm ledig yta

• Plan 6 & 7

• Kontor

• 40–55 arbetsplatser

• LEED Guld (2014) miljömärkning

• Tillträde enligt överenskommelse

UTSIKT MILJÖ-
CERTIFIERAD

BUSS
2 M



BESKRIVNING & OMGIVNING

Välkommen till ett av riktmärkena i Göteborgs stad. En kon-

tors- och butiksfastighet i 6 plan med massor av möjligheter 

i närområdet. Fastigheten består av 3 st byggnader som 

delas av Götgatan och är helt överbyggd med tak. Kvarteret 

avslutas vid den överglasade Köpmansgatan och hela fastig-

heten fungerar som huvudentré till Östra Nordstaden från 

Brunns parken.

Fastigheten är belägen vid Brunnsparken i centrala Göteborg, 

en knutpunkt för både shopping och kollektivtrafik. Förutom 

resterande del av Nordstan finns bland annat Arkaden och 

Kompassen på andra sidan Brunnsparken med stora shopping-

stråk. Vidare är det ett stenkast till Centralstationen åt ena 

hållet och Gustav Adolfs torg samt Kronhusbodarna åt det 

andra.

KOMMUNIKATIONER & PARKERING

Fastigheten ligger precis invid Brunnsparken – kollektivtra-

fikens knutpunkt – och Centralstationen vilket gör att du 

har nära till alla kommunala kommunikationer du kan tänka 

dig. Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ. 

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. 

Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ cyklar att hyra.

Det finns gott om parkering i närområdet. Till exempel kan 

hyresgäster hyra p-plats genom att kontakta parkeringshuset 

i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget och 

P-hus City. I dess P-hus finns det även besöksparkering 

samtidigt som du i begränsad omfattning kan parkera på 

kringliggande gator.

NÄRSERVICE

Ett brett utbud i form av butiker, restauranger och annan 

närservice du kan tänka dig finns i, och i anslutning till, 

denna fastighet. Förutom det som finns i Nordstan finns det 

flera möjligheter hos Arkaden och Kompassen som ligger på 

några minuters promenadavstånd. Här kan du också finna all 

tänkbar service, men även Kungsgatans gångstråk eller den 

något längre bort belägna Kungsportsavenyn har mycket att 

erbjuda.



6 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.

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.

VI TAR HAND OM HUSET

Vi tar hand om driften och de tekniska lösningarna  

i huset. Skulle ni upptäcka ett fel i huset innan vi gör  

det, är det enkelt att felanmäla.

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 Green 

Building eller LEED. För att involvera hyres gästerna 

i miljöarbetet erbjuder vi gröna hyresavtal och andra 

gröna tjänster.

HITTA PRAKTISK INFO OM DIN 
FASTIGHET DYGNET RUNT

På Vasakronan.se hittar du vår unika service, Hyres-

gästinfo, 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. 



KONTAKTA OSS

Annie Ferraro

031-743 42 74  |  072-218 50 64

annie.ferraro@vasakronan.se

Daniel Jighede

031-743 42 24  |  070-453 01 42

daniel.jighede@vasakronan.se

Växel: 031-743 42 00

Kundtjänst: 031-743 42 52

kundtjanst@vasakronan.se

www.vasakronan.se


