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C E R NE R A FAS TIGHET ER AB

CERNER A H Y R U T T IL L K U N GÄ LV S
RÖRLÄGG E R I PÅ K AT R IN EDA L
Den första juni i år byter Kungälvs Rörläggeri AB
lokaler och flyttar till Cerneras fastighet K elva på
Åsboholmsgatan 6 i Borås.
De nya lokalerna i markplan, med en yta på 1 075
kvadratmeter, kommer att genomgå en omfattande
renovering för att anpassas till rörläggeriets
verksamhet. Den största delen av ytan – cirka 900
kvadratmeter – blir kontor och resten kommer att
omfatta lager och verkstad.
– Vi är glada över att kunna erbjuda Kungälvs
Rörläggeri välanpassade verksamhetsytor i ett
mycket attraktivt företagshus, säger Lars Angwald,
vd för Cernera.
På Kungälvs Rörläggeri ser man fram mot att flytta in i nya, moderna lokaler för sin expanderande
verksamhet.
– En av de stora fördelarna med våra nya lokaler är det centrala och lättillgängliga läget med bra
parkeringsmöjligheter. Vi har också kunnat anpassa ytorna för att passa vår verksamhet fullt ut, säger
Johan Andersson, inköps- och marknadschef på Kungälvs Rörläggeri.
K elva, som är ett av Borås mest kända företagshus, ligger välexponerat på bekvämt gångavstånd till centrum
och med ett idealiskt kommunikationsläge nära riksväg 40, 41 och 27. Bland övriga företag i huset märks
Inpro, Alfakassan, Unionen, Anticimex och Serneke.

Kungälvs Rörläggeri är ett av Sveriges största VVS-företag, med cirka 200 anställda fördelade på avdelningar i Stenungsund, Gårdsten,
Göteborg, Borås och Stockholm samt på huvudkontoret i Kungälv. Arbetsområden är alla typer av rörarbeten och rörservice. Företaget
ingår i Comfort-kedjan.
Cernera Fastigheter är en etablerad aktör inom bostadsutveckling i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och utvecklar
vi kommersiella fastigheter. 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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