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Kungälv, Rollsbo, 25m²
Välkommen till Rollsbo Företagscentrum!

Planlösning
Vill du och ditt företag utvecklas i en av Göteborgs absolut expansiva miljöer? I Rollsbo
Företagscentrum, med endast tjugo minuters resväg från centrala Göteborg, erbjuder vi en
kreativ och expansiv arbetsmiljö med 350 företag som närmaste grannar. I vårt populära
kontorshotell finns just nu ett kontor på 25 m2 ledigt, med väldigt flexibel avtalstid. Lokalerna
är modernt designade men med stora gemensamma ytor för interaktion. Välkommen förbi på
en personlig visning! 0708-210025.

Omgivning
Rollsbo är Kungälv kommuns största verksamhetsområde med 350-400 företag i området
och totalt ca 3 500 arbetar här varje dag.

Kommunikationer
Från Rollsbo Företagscentrum tar det med bil endast 20 minuter till Göteborg samt 35
minuter till Landvetter flygplats. De kollektiva kommunikationerna är goda och närmaste
hållplats är Bilgatan Västra mitt utanför dörren.

Service

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Extra
Intresseanmälan
Alla bilder (7)
Skicka till mail
Visa på karta
Dela faktabladet
Skriv ut
Spara som PDF

Fastigheten är belägen ca. 3 km från centrala Kungälv, där ett stor serviceutbud finns
representerat. I fastighetens närområde hittar man ett flertal restauranger, caféer samt gym.

Vägbeskrivning
Från Göteborg: Följ Kungälv N, Rollsbo på E6:an. Håll höger och ta avfart 87. Följ skylt
Rollsbo, Fordonsgas och sväng höger in på Rollsbovägen. Kör rakt fram i rondellen. Sväng
höger in på Bilgatan. Fastigheten ligger på höger. sida.
Från Stenungsund: Följ Kungälv N, Rollsbo på E6:an. Håll höger och ta avfart 87. Följ skylt
Rollsbo, Fordonsgas och sväng vänster in på Rollsbovägen. Kör rakt fram i rondellen. Sväng
höger in på Bilgatan. Fastigheten ligger på höger. sida.

Övrigt
En fastighet som ligger i ett tillgängligt och affärsintensivt område men ändå nära naturen.

RSS
Få senaste lokalerna direkt i din
mobiltelefon, mailklient eller annan RSSläsare.
Lokalfeeden »

Övriga Sverige
Testa någon av våra andra sajter för
lokaler!
LokalerStockholm.se »
LokalerÖresund.se »
Lokalnytt.se »

Kontakta oss
Lokalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg
info@lokalnytt.se
Om licenser och cookies »

Ledigalokalergöteborg.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Göteborg. Vare sig det gäller kontorslokaler, butikslokaler eller
lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Göteborg har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Göteborg är det hit du ska vända dig. Vi har lång branscherfarenhet, ett högt anseende på
marknaden och ett mycket brett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför dina lediga lokaler här på
Ledigalokalergöteborg.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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