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TECHNOPOLIS ULLEVI – FLEXIBLA KONTOR NÄRA GÖTEBORGS
CENTRUM

Välkommen till Technopolis Ullevi i Göteborg. Ett livligt Campus om 34,300 m2. Technopolis Ullevi är beläget en kort

promenad från Göteborgs innerstad och i direkt anslutning till Riksväg 40, E6, E45 och E20. För de medarbetare och

besökare som reser med kollektivtrafik finns goda kommunikationer. Både buss- och spårvagnshållplatser nås på ett

par minuter. Intill oss ligger Ullevi Stadium och genom en 15 minuters promenad nås Göteborgs Centralstation.

Hos Technopolis Ullevi hittar du attraktiva kontor som passar företag i alla storlekar. Vi erbjuder flexibla ytor som följer

er verksamhets utveckling. Hos oss kan ni både minska ytan, utöka denna samt förändra layouten. Technopolis Ullevi är

en perfekt plats för ert företag att utvecklas på.

Yrkespersoner från alla branscher får möjlighet att nätverka på detta aktiva campus med tillgång till bra

parkeringsmöjligheter och en mysig restaurang. Utöver detta erbjuds ni som hyresgäst servicetjänster såsom moderna

mötesrum, ett välutrustat gym samt ett mysigt café beläget i en av husets ljusgårdar. Receptionen välkomnar er och era

besökare och finns tillgänglig för er och era behov. På vårt campus hittar du även Technopolis HUB, som består av 4

mindre kontor för team på upp till 10 personer.

Technopolis använder 100 % förnybar el på Ullevi campus. Läs mer om Technopolis hållbarhet.



SERVICE PÅ CAMPUS

En funktionell arbetsmiljö som kombinerar kontorsutrymme med tillgång till alla våra tjänster. Upptäck alla tjänster som

är tillgängliga på detta campus.

Mötesrum och catering Parkering Reception och säkerhet Restauranger och caféer

Gym och fitness Städning och

fastighetsskötsel

Gemenskap Arbetsplatslösningar

Annan service

Restauranger och caféer

Delikata måltider
som serveras hela
dagen lång
Den välrenommerade restaurangen Vällagat

serverar lunch mån-fre. Restaurangen är

belägen i Technopolis Ullevis ena huskropp och

här erbjuds lunch samt möjlighet till

evenemang och större sammankomster.



VÄGBESKRIVNINGAR

Technopolis Ullevi är mycket strategiskt placerat i Gårda i närheten av centrum, bara 15 minuters promenad från

centralstationen, och också nära viktiga vägförbindelser som E6 för den som kommer med bil.



KONTOR 345 M | TECHNOPOLIS ULLEVI

Ljust och öppet kontor på entréplan i D-byggnaden på Ullevi Campus. Högt i tak och panoramafönster skapar en rymlig

och trivsam kontorsmiljö. Kontoret består av en öppen planlösning tillsammans med mötesrum och en separerad yta

för kök/lounge. Ullevi Campus har ett utmärkt läge nära Centralstationen och E6, ett brett serviceutbud och bra

parkeringsmöjligheter.
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Område

345 m2

Typ

Kontor

Våning

Gatunivå

Tillgänglighet

Ledigblivande

Parkering

Garageplatser finns tillgängliga med hiss upp till

kontoret.

Adress

Johan Willins Gata 8 (hus D) 41664 Göteborg





KONTAKTA OSS

Vi hjälper er att hitta rätt lösning för ert företag.

Varför Technopolis?
Kvadratmeter är inte det ni egentligen vill ha, eller hur? Skulle ni inte föredra ...

Flexibla kontor som anpassar sig efter era behov Ett avtal som ger tillgång till lokalerna och alla tjänster

Er egen kontaktperson och hjälpsam personal i

receptionen

Strategisk placering och fantastiska kommunikationer

Att vara del av en levande gemenskap av företag och

yrkesproffs

Johanna Bergendahl
Account Manager

johanna.bergendahl@technopolis.se

+46 (0) 767 89 02 43


