
Välkommen till 62007 BRF Höjden .
GÖTEBORG | Bostadsrätt | Restaurang | 139 m²



62007 BRF
Höjden .

RESTAURANGLOKAL
139 kvm fördelat på kök, 2 toaletter samt
en serveringsyta. 

Lokalen har generösa fönster ut mot
Sjupundsgatan. Som hyresgäst får du
själv sätta din prägel på lokalen, nu är den
helt betongrå .

FASTIGHET
I Ekebäckshöjd byggs förutom lägenheter
även lokaler. Här finns det möjlighet att
öppna café, cykelbutik, restaurang,
service eller något annat som bidrar till
kvarterats liv och rörelse. 

Lokalerna finns i storlekarna 50 - 139 kvm.

Kontakt

Rozana Eriksson Yevno
Kommersiell uthyrare

+46101675173

rozana.yevno@stena.com



62007 BRF Höjden .

FAKTA

Fastighet: 62007 BRF Höjden .
Adress: Sjupundsgatan 29
Stad: GÖTEBORG
Område: Bostadsrätt
Storlek: 139 m²
Tillträde: enligt ök

OMGIVNING

Stena Fastigheter bygger 750 nya
hemtrevliga, smarta och hållbara
lägenheter i olika storlekar, både hyres-
och bostadsrätter. Dessutom ny matbutik,
förskola, äldreboende, restauranger och
mötesplatser.



Kommunikation
Det ska vara enkelt och miljövänligt att ta sig till och från Ekebäckshöjd. Redan nu finns bra
kollektivförbindelse med täta avgångar. Bland annat går buss 16 från Fyrktorget till centrala
Göteborg och från Sjupundsgatan kan du åka både till Marklandsgatan och Kungsten. 



Planritning



Bilder

GÖTEBORG | Bostadsrätt | Restaurang | 139 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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