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CE R NE R A FAS TIGHET ER AB

CERNER A ÖPPN A R N YT T KO N TO R S HOTEL L C E N T R A LT I B O R Å S
I början av november öppnar Cernera ett nytt
kontorshotell i företagshuset K7 på Katrinedal i
Borås. De nyrenoverade lokalerna omfattar cirka
1 000 kvadratmeter och är, i nära dialog med
hyresgästerna, utformade till moderna kontor.
Lokalerna har fått namnet K7 Community och det
finns en väl grundad tanke bakom namnet.
– K7 Community blir en mötesplats som
präglas av samarbete, kreativitet och effektivitet,
säger Patrik Hjert, kund- och uthyrningsansvarig på
Cernera.
I K7 Community utgår Cernera från dagens levnadssätt där gränserna mellan socialt umgänge och
professionellt arbete alltmer har suddats ut. Man har i lokalerna format en aktivitetsbaserad arbetsmiljö som
ger stor flexibilitet och en personlig känsla. Den ger också utrymme för att knyta nya affärskontakter och
öppna för samarbeten företagen emellan. Med konceptet vill man också göra vardagen så enkel som möjligt
för hyresgästerna.
– Här har man tillgång till allt som kan tänkas behövas på ett kontor. Allt, inklusive fibernät, ingår i en fast
månadshyra som baseras på hyrd kontorsyta. Även cyklar för utlåning kommer att finnas. Det är en del i vårt
hållbarhetsarbete och vår satsning på miljön, säger Patrik Hjert.
Intresset för K7 Community är stort. Amendo, Betongmästarna, Contekton Architects and Planners, Danfoss,
EdgeHR, Guld & Silver 24, Immitec, Nõberu, Softman Invest, Tremedia och Wengbrand har hittills bokat
kontorsutrymme.

K7 är ett attraktivt företagshus med nyrenoverade, luftiga och smakfullt planerade kontors- och verksamhetsytor om totalt cirka
7 000 kvadratmeter. Huset är strategiskt beläget på Katrinedalsgatan i Borås med ett idealiskt kommunikationsläge, på cirka
10 minuters gångavstånd till centrum, bra cykelvägar och i direkt anslutning till riksväg 40, 41 och 27. Företag i huset, utöver hyresgäster
i K7 Community, är bland andra Aronsson & Co, Atea, Caverion, Doo, Heads up, Max Mathiessen, Maui, Mon Ami, Nanis, Solar och YKK.
Cernera Fastigheter förvaltar kommersiella fastigheter och är en stark aktör inom bostadsutveckling. Vi är ett av Västsveriges största
privatägda fastighetsbolag med en egen förvaltningsvolym överstigande 1 miljard kronor och innehar därutöver en projektportfölj om
närmare 1 000 byggrätter för bostäder i olika skeden.
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