Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten

Uthyres
Kontorsrum/private office för 1 person för 2490:-/månad. Välkommen
till det moderna och flexibla kontoret.

Lokaltyp
Kontorslokaler
Kontorshotell

5 m²
5 m²

Annonsör
Quick Office Franchise Sweden AB
tel. 070-787 76 73
gabriel@quickoffice.se
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Ytterligare information
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten
Läge
KONTORSRUM/PRIVATE OFFICE för 1 person. Välkomnande,
trivsamma och professionella miljöer för dig och dina besökare.
Flytta till det nya moderna kontoret som förenklar din arbetsdag så
att du kan fokusera 100% på din verksamhet. Quick Office
Mälarhöjden hyr ut kontorsrum, kontorsplats/co-working, mötesrum
och företagsadress. Kontoret är renoverat 2017/2018 och håller
håller hög klass och servicenivå! KONTORSRUM - PRIVATE
OFFICE Välj kontorsrum för dina medarbetare som oftast är inne på
kontoret och behöver egna arbetsplatser. Kontoret är modernt med
en skön känsla och fullt möblerade. Kombinera sedan fritt med de
antal arbetsplatser i coworkingdelen för de medarbetare som både
jobbar från kontoret och på annan plats. COWORKING SPACE I
anslutning till kontorsrummen finns våra coworking ytor. Här delar
man arbetsplatserna med andra företagare och använder dessa
platser för de medarbetare som oftast är "ute på fältet" tex dina
säljare eller konsulter. Att hyra coworking platser innebär att du får
en låg kostnad jämfört med att hyra fasta arbetsplatser i kontorsrum
till alla medarbetare och betala för tomma eller sällan använda
arbetsplatser. FLEXIBILITET OCH FRIHET Du har alltid möjligheten
att växla upp eller ner i antal rum eller arbetsplatser beroende på
konjunktur och antal anställda. Hos oss tecknar du inget flerårigt
hyreskontrakt med automatisk förlängning om du inte säger upp i tid.
Välj den avtalstid som passar dig och ditt företag. ALLT INGÅR
Kaffe, städning, internet, printer, förbrukningsmaterial, el, värme med
mera - allt ingår i ditt hyresavtal. Du behöver inte själv skriva olika
leverantörs- och serviceavtal och du slipper ringa och vänta på
service när något inte fungerar som det ska. MÖTESRUM OCH
KONFERENSRUM Kontorshotellet har mötesrum med den senaste
tekniken. Som hyresgäst hos Quick Office kan du även nyttja mötesoch konferensrummen på alla våra kontorshotell. Boka ditt mötesrum
och konferensrum från en timme och uppåt på vår hemsida
www.quickoffice.se. PERSONLIG SERVICE Vår bemannade
reception tar hand om våra hyresgäster och besökare på ett
personligt och professionellt sätt. Quick Office Mälarhöjden erbjuder
både arbetsplatser, kontorsrum och fullutrustade konferensrum i
modern miljö. NÄTVERKANDE OCH FRUKOST Som hyresgäst
hos Quick Office träffar du många andra företagare och du ges
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Ytterligare information
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten
möjlighet till nya samarbeten och affärskontakter. För att främja
nätverkandet dukar Quick Office veckovis upp en välsmakande
frukostbuffé. VÅRA KONTORSPAKET Hos oss kan du välja det
Kontorspaket och den servicenivån som passar din verksamhet bäst.
Mötesrum, möbler, kaffe, städning, internet och utskrifter ingår
självklart i alla våra olika kontorspaket. FÖRETAGSADRESS För
dig som inte har behov av en kontorsplats men som behöver en bra
adress för ditt företag kan hyra Företagsadress. HÖG SÄKERHET
Vårt passage-system, larm och samarbete med säkerhetsbolag gör
säkerhetsnivån hög och du kan vara trygg på din arbetsplats.

Tilläggsuppgifter
Hiss

Tillträde
Enligt överenskommelse

Renoveringsår
2017

Omgivning
Quick Office Mälarhöjden ligger intill E:4 vid avfarten till Mälarhöjden,
Västertorp och Segeltorp. Det finns fina promenadstråk i direkt
närhet och gott om cykelbanor för enkel transport till och från
kransorter och Stockholm City

Service
I vår reception och lounge finns vårt egna Café med ett fräscht utbud
av enklare sallader, smörgåsar, wraps och fikabröd samt givetvis
kaffe, espresso och cappucinos. I fastigheten finns hotellet Good
Morning+ Hägersten, Actic gym med ett bra träningsutbud samt
Preem precis intill. Det finns gott om gratis parkeringsplatser men vill
du hellre ställa din bil i garage finns platser att hyra. Ett bredare
service utbud i form av restauranger, banker, apotek mm finns i
Västertorp och Fruängens Centrum.

Kommunikation
Quick Office Mälarhöjden har ett strategiskt läge vid E:4:an med
avfart precis intill fastigheten. Bra kommunikationer via tunnelbanans
röda linjer 13 och 14. Cirka 8 min promenad till Västertorps station,
10 minuter till Mälarhöjden och till Fruängen ca 15 min. Buss 163
som går mellan Bredäng och Kärrtorp med hållplats utanför
fastigheten.
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Bilder
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten
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Bilaga 1
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten

MÄLARHÖJDEN

TRIVSAMT OCH MODERNT COWORKING SPACE
I VÄLKÄND FASTIGHET

FÖRETAGSADRESS

Objektnummer: 10601573

MÖTESRUM

KONTORSRUM

KONTORSPLATS/CO-WORKING
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Bilaga 2
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten

QUICK OFFICE MÄLARHÖDJEN ligger i fastigheten SthlmSydväst på Västertorpsvägen 135. Centralt beläget intill
E4:an i södra Stockholm vid avfarten till Mälarhöjden, Västertorp, Segeltorp och Smista. Den trivsamma och unika
miljön, hög personlig service och våra fina loungeytor gör det lätt att nätverka och skapa nya kontakter.

KONTORSLÖSNINGAR
KONTORSRUM - PRIVATE OFFICE
Vi har rum med plats för 1-6 personer. När du hyr
kontorsrum hos Quick Office får du ett komplett
kontor med allt du behöver i vad vi kallar Kontorspaket.
CO-WORKING
Detta är vår tjänst för dig som har behov av en enkelt
och riktigt flexibel kontorslösning. Välj det Enkla kontoret
eller Kontor flex och få tillgång till det mesta som behövs
för ett kontor.
FÖRETAGSADRESS
När du har behov av en professionell adress men
inte ett fysiskt kontor då väljer du Quick Office
Företagsadress. Vi tar hand om posten och du hämtar
den på kontoret eller vi vidarebefordrar den enligt
dina önskemål. Se separat produktblad.

FLEXIBILITET OCH FRIHET
Du har alltid möjligheten att växla upp eller ner i antal rum
eller arbetsplatser beroende på konjunktur och antal anställda. Hos oss tecknar du inget flerårigt hyreskontrakt med
automatisk förlängning om du inte säger upp i tid. Välj den
avtalstid som passar dig och ditt företag.
ALLT INGÅR
Kaffe, städning, internet, printer, förbrukningsmaterial, el,
värme med mera - allt ingår i ditt hyresavtal. Du behöver
inte själv skriva olika leverantörs- och serviceavtal och du
slipper ringa och vänta på service när något inte fungerar
som det ska.

MÖTESRUM OCH KONFERENSRUM
Oavsett vilken av våra tjänster du väljer har du tillgång till våra mötesrum. Kontorshotellet erbjuder flera fullutrustade
konferensrum för möten upp till 20 personer i styrelsesittning. Konferensservice med servering och snabb WiFi ingår alltid.
Du har även tillgång till mötesrummen på alla våra andra Quick Office Kontorshotell.
Boka enkelt på quickoffice.se se
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Bilaga 3
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten

VÅR SERVICE
PERSONLIG SERVICE
Vår kontorsvärd bemannar
kontoret i receptionen och lär känna dig och ditt företag. Vi ger dig som
hyresgäst och dina besökare ett personligt och
professionellt bemötande. Vi erbjuder en trivsam
arbetsmiljö som inbjuder till nätverkande med nya samarbetspartners
och affärsmöjligheter.
MEDLEMSKAP
Som hyresgäst hos Quick Office erhåller du ett Quick Office-medlemskap. Medlemskapet ger dig en rad förmåner som t.ex. rabatt på logi
hos Sveriges största hotellkedja Scandic, 30% rabatt när du bokar
mötesrum på något av våra andra kontorshotell, marknadsföring på våra
digitala entréskyltar med mera. Drop-in platser på flera av våra kontor.
VÅRA KONTORSPAKET
Hos oss kan du välja det Kontorspaket och den servicenivån som
passar din verksamhet bäst till mycket fördelaktigt pris. Mötesrum,
möbler, kaffe, städning, internet och utskrifter ingår självklart i alla våra
olika Kontorspaket. Vi erbjuder alltid förmånliga tilläggsmöjligheter.
HÖG SÄKERHET
Genom vårt passage-system, larm och samarbete med säkerhetsbolag
är säkerheten hög och du kan vara trygg på din arbetsplats.
NÄTVERKANDE OCH FRUKOST
Som hyresgäst hos Quick Office träffar du många andra företagare
och du ges möjlighet till nya samarbeten och affärskontakter.
För att främja nätverkandet arrangerar Quick Office månatliga träffar
(t.ex. frukostar, fika eller after work) som ingår i hyran.
KAFFE
Vi erbjuder kaffe för alla smakriktningar. Från vår lyxiga espressomaskin väljer
ditt du din kaffefavorit efter styrka och smak och med eller utan mjölk. Givetvis
finns även vanligt bryggkaffe till dig som heller föredrar det.
BILPARKERING
I intilliggande fastighet finns ett garage med möjlighet att hyra p-plats.
GYM OCH TRÄNING
På intilliggande Actic Gym kan du som gärna tar ett träningspass under
dagen göra det och det ingår i din hyra!
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”På Quick Office är det alltid
personligt, trevligt och flexibelt.
De är lösningsorienterade och
servicenivån är mycket hög.”
ULRIKA MIKKELSEN, VD
RETAIL STAFFING

TRE ANLEDNINGAR
TILL ATT VÄLJA
QUICK OFFICE

ENKELT Det är enkelt att

bedriva sin verksamhet på Quick
Office. Snabb inflyttning så att du är
igång med ditt arbete direkt.

PERSONLIGT Vår

bemannade reception tar hand
om våra hyresgäster och besökare
på ett personligt och professionellt
sätt. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö som inbjuder till nätverkande
med nya samarbetspartners och
affärsmöjligheter.

FLEXIBELT

Behoven förändras
och vi kan hjälpa dig med
de utmaningar som du står inför.
Hyr flexibelt de antal arbetsplatser
du har behov av.
Inga investeringskostnader,
endast låga startkostnader:
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Bilaga 4
Lokal på Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten

253

252
251

254
255

248
247
246

245
249
Std
238 239
236

240

WC

WC

241

235

242 243
WC/dusch

234
226
225

224

227

223

228

218

219

217

220

221
216
Mötesrum 6 p

Konferensrum 12 p

Mötesrum 6 p

Konferensrum
14 p

WC
RWC

Lounge

Pentry

Entré/reception

KONTAKT
gabriel@quickoffice.se
0707 87 76 73
Mer information på
quickoffice.se

FOLDER MÄLARHÖJDEN 190410

Mötesrum 4 p

ENKELT – PERSONLIGT – FLEXIBELT
QUICK OFFICE MÄLARHÖJDEN – VÄSTERTORPSVÄGEN 135, 129 44 HÄGERSTEN
– QUICKOFFICE.SE
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