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Kockum 20

KONTORSLOKAL I CENTRALA
MALMÖ!
Lokalen är perfekt för dig som söker
mindre kontorslokal i centrala Malmö med
öppet landskap samt avskiljd kontorsyta.
Det finns även ett mindre fikarum och två
toaletter samt ett litet förråd inne i lokalen.
Man har även egen entré från både gatan
och trapphuset. 

Hyra: Från 8 500 kr/mån exkl. moms

FASTIGHET
Fastigheten ligger centralt i Malmö vid
Caroli området med närhet till en mängd
restauranger, gym, butiker och diverse
verksamheter.
Fastigheten har nyligen genomgått
omfattande renovering av lägenheterna,
fasaden och fönsterbyten.
Här har du som hyresgäst gång- eller
cykelavstånd till centralstationen, hamnen,
Gustaf Adolfs Torg, nöjes- och kulturliv
samt affärs- och restaurangstråk. 

Kontakt

Sebastian Kackarovski
Kommersiell förvaltningsassistent

+46101675429

sebastian.kackarovski@stena.com



Kockum 20

FAKTA

Fastighet: Kockum 20
Adress: Gasverksgatan 13
Stad: MALMÖ
Område: Caroli
Storlek: 69 m²
Tillträde: Enligt ö.k.

ÖVRIGT

Yta lokal: 69 kvm
Fastighetstyp: Bostadsfastighet med
näringsverksamheter på bottenvåning
samt plan 2.
Område: Innerstaden, Caroli city
Byggnadsår: 1960
Avstånd Malmö C: 1 km 
Parkering: Hyrplatser 
Våningsplan: Bottenvåning
Hiss: Finns
Hyra: Från 8 500 kr/mån exkl. moms



KOMMUNIKATION
Lokalen är belägen i centrala Malmö vid Carolicity där det är god buss kommunikation och nära till
Malmö Centralstation.
Stadsdelen Centrum i Malmö består av många kända delområden som Gamla Staden med
Gamla Väster, Slussen, Värnhem, Triangeln, Rörsjöstaden, Sorgenfri, Lugnet, Davidshall och
Rådmansvången. Områdena har det gemensamt att de helt enkelt ligger kring centrum med
närheten till stadens puls.



Planritning



Bilder

MALMÖ | Caroli | Kontor | 69 m²



Med hållbarhet i fokus
Bygg och fastighetssektorn svarar för ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
Vi vill ta vårt ansvar så när vi förvaltar och bygger nytt har vi ett miljötänk hela vägen tillsammans
med dig som kund. I allt från att vi bytt ut miljöfarliga kemikalier vid rengöring till att vi använder en
hög andel miljövänliga material vi nyproduktion och hållbara energikällor. Vi har också tagit fram
ett miljönanpassat utbud för ombyggnationer av lokaler så att du som kund lätt kan göra
miljövänliga val.

Vi vill halvera vår klimatpåverkan från 2018 års mätning och till år 2030. Vi har redan kommit en
bra bit påväg, bara mellan 2018 och 2020 så har vi minskat vårt klimatpåverkan och totala
koldoixidutsläpp med 26%.

Det ska vara lätt att leva hållbart hos oss. För oss är det självklart att vi vill ta hand vår miljö,
tilllammans med dig som kund, för kommande generationer och vi följer självklart FN:s globala
miljömål.



Känsla för relationer
Vår ambition är att tillsammans med dig som kund vara med och skapa socialt hållbara städer,
kvarter och arbetsplatser där människor trivs, känner sig hemma och vill stanna länge.

Vi är ett familjeföretag som växt till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, men ändå inte.
Vi drivs av samma värderingar och engagemang, fortfarande med relationer i fokus.

Därför har alla våra kommersiella lokaler ett eget team med en dedikerad förvaltare, uthyrare och
fastighetsvärd som du kan kontakta när du behöver. Tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar
och produktiv arbetsmiljö. Och skulle behoven förändras kan vi nästan alltid erbjuda en lösning.
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