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WALLENSTAM SOM HYRESVÄRD

Wallenstam är ett utvecklande 
fastighetsbolag som bygger, utvecklar och 
förvaltar fastigheter för hållbart boende 

och företagande i Stockholm, Uppsala och 
Göteborg. Vi har cirka 220 fastigheter med 
cirka 1 200 000 kvm uthyrningsbar yta. För 
oss är det viktigt att du som kund trivs hos 

oss. Tillsammans skapar vi bostäder och 
lokaler som matchar era behov nu och i 

framtiden. 

Vi ser fram emot att få dig som hyresgäst!

Kungsportsavenyen 4
Avenyn



Kungsportsavenyen 4 Avenyn

ADRESS
Kungsportsavenyen 4, Göteborg. Första våningen.

LOKALAREA
235 kvm

TYP AV LOKAL
Kontor

LOKALEN
Med ett toppenläge på Avenyn kan vi nu erbjuda en lokal om 235 
kvm. Lokalen ligger på våning ett och har ett attraktivt hörnläge 
med fönsterpartier ut mot paradgatan. Här kommer den nya 
hyresgästen att få möjlighet att totalanpassa ytorna efter eget 
önskemål.

Är du intresserad av Kungsportsavenyen 4? 
Kontakta mig!

MATHILDA CEDERGREN

Telefon: 031-337 97 72
mathilda.cedergren@wallenstam.se

LÄGET
Göteborgs paradgata, Avenyn, länkar samman centrum med 
området där Svenska mässan, Liseberg, Universeum och 
Världskulturmuseet finns.

Här finns de attraktiva kontorsadresserna, de stora exklusiva 
butiksutrymmena, ett rikt kulturutbud och många möjligheter till 
spännande restaurang- och cafébesök.

Avenyns utveckling står i fokus även för staden som driver 
upprustningen av gaturummet med bland annat inbjudande 
möblering, nya mötesplatser, belysning, planteringar och ökad 
tillgänglighet som mål. Genomförandet kommer att ske i etapper 
med sikte på ett färdigställande år 2020. På så vis kan en 
invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret under 
temat ”Öppna rum”.

Avenyområdet är lättillgängligt, kollektivtrafiken, 

spårvagnar och bussar, har flera hållplatser på eller 

i direkt anslutning till Avenyn. Flygbussen direkt från 

Landvetter flygplats stannar på Avenyn. Trots sitt 

centrala läge finns här goda parkeringsmöjligheter 

med såväl Heden, parkeringshus och Vasastaden 

nästgårds.


