
Det är i Kallebäcks Terrasser du ska vara om du 

vill få flyt i arbetsvardagen. Här har du det mesta 

runt hörnet och det är smidigt att ta sig både hit 

och hem med buss, cykel eller bil. Och Kallebäcks 

Terrasser är nästan löjligt tillgängligt via E6:an 

och riksväg 40.

Under en arbetsdag hinner du lätt med att både 

träna i skogen på lunchen, ta ett effektivt gåmöte  

i bokskogen och storhandla efter jobbet. Och har 

du tid med ett snabbt ärende med en lånecykel? 

Självklart. Så välkommen till Kallebäcks Terrasser 

och en arbetsdag med flyt.

VÄLKOMMEN TILL KALLEBÄCK 2021
 

En arbetsdag med flyt



Ny bild ska in

•   Ca 13 000 m2 kontorsyta

•   1 200 arbetsplatser

•   8 st våningsplan

•   4 st våningsplan kontor

•   309 st parkeringsplatser

•   250 st cykelparkeringar

Fakta Entré Kallebäck

•   Takhöjd: från min: 2,70 m max:4,70 m

•   100 meter till ekskogen och berget

•   2,3 km till Göteborg (Korsvägen)

•   Gym i huset

•   I området planeras för butiker  

för daglig service

•   Kollektivtrafik vid högtrafik:  

Buss 50 till Heden var 5 minut

•   Framkomlighet: Utanför trängsel-

skatt och ombyggnationer i city



VÄLKOMMEN TILL JOBBET!

”Det ska vara enkelt 
att jobba. Och att leva. 

Det är två principer 
vi har jobbat efter när vi 

planerat kontoren 
i Kallebäcks Terrasser.” 

Elefantörat växer inte vilt i Kallebäck men gärna på 
kontoret. Förökas med sticklingar.

Här i Kallebäcks Terrasser bygger vi på bredden 
istället för på höjden och kan därmed erbjuda 
sammanhängande kontor i ett plan - upp till 
4000 kvm. Hela konceptet bygger på kommu - 
ni kation mellan män niskor och det nya mobila 
 sättet att arbeta. Vill ni ha öppna aktivitets-
baserade lös ningar eller enskilda  arbets platser? 

Eller kanske både och?  Till sammans med er 
 skapar vi ett kontor där arbetsglädjen är i fokus, 
allt för att  skapa förut sättningar för ett hållbart 
arbetsliv. Tycker du att det låter som en bra idé? 

Fakta planskissexempel

•   Ca 730 m2

•   Totalt 64 st arbetsplatser  
(varav 6 st egna kontor)

•   Arbetsbord 1 400×800 mm

•    1 st konferensrum 20 platser

•   1 st konferensrum 12 platser

HELA KONTORET PÅ ETT PLAN!

•    1 st konferensrum 6–8 platser

•   2 st grupprum 4–6 platser

•   6 st samtalsrum

•   4 st WC och 1 st RWC

•   Takhöjd 2,70 m
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Susanne Börjeson

Uthyrningsansvarig
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Är du nyfiken på Kallebäcks Terrasser? Kontakta oss!


