
Välkommen till Kilen 19
LUND | Lund Centrum | Kontor | 350 m²



Kilen 19

CENTRALT BELÄGEN LOKAL I LUND!
Fräsch kontorslokal med traditionell
rumsindelning.
Lokalen har två mötesrum, avskilt pentry
med pausutrymme samt två toaletter.

Hyra: Från 64 500 kr/mån exkl. moms

FASTIGHETSINFORMATION
Fastigheten är en blandfastighet med
lokaler och bostäder.
Varm och kallgarage finns liksom hiss.
Fastigheten är belägen intill Centrala
Idrottsplatsen. Nära centralstationen och
ett stenkast från Lunds livliga centrum.

Kontakt

Ensar Gigovic
Kommersiell uthyrare

+46101675412

ensar.gigovic@stena.com



Kilen 19

FAKTA

Fastighet: Kilen 19
Adress: Fjelievägen 5
Stad: LUND
Område: Lund Centrum
Storlek: 350 m²
Tillträde:

ÖVRIGT

Tillträde enligt överenskommelse

Service:
I närområdet finns restauranger, hotell och
butiker. En promenad till city tar ca 5-10
minuter.

Hyra: Från 64 500 kr/mån exkl. moms



Kommunikation
Tack vare fastighetens centrala läge finns tåg och bussar 5- 10 minuter från kontoret.



Planritning



Bilder

LUND | Lund Centrum | Kontor | 350 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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