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CERNERA HYR UT TILL ÅF
I K ELVA-HUSET
I mitten av november byter ÅF i Borås lokaler och flyttar till Cerneras fastighet
K elva på Katrinedal.
De nya lokalerna med en yta på 670 kvm högst upp i huset renoveras just nu
för att anpassas till verksamheten. Det blir öppna kontor i landskapsform och
moderna konferensutrymmen.
- Vi växer och blir fler och är i behov av mer plats. De nya lokalerna är
ändamålsenliga och passar oss i storlek. Det citynära läget är också
avgörande, det är enkelt för de medarbetare som pendlar att ta sig hit och
parkeringsmöjligheterna direkt utanför är många, säger Joakim Tornberg,
affärsutvecklare på ÅF i Borås.
- Vi är glada över att kunna erbjuda ÅF välanpassade verksamhetsytor i ett
attraktivt företagshus, säger Lars Angwald, vd för Cernera.
K elva 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.
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Affärsidén är
att skapa hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Totalt har
koncernen cirka 10 000 medarbetare i fler än 30 länder. På kontoret i Borås arbetar ett 30-tal personer med
fastighetsrelaterade tjänster inom VVS, el och konstruktion samt projektering av eltekniska installationer till
järnväg.

Cernera Fastigheter AB är ett av
Västsveriges största privatägda
fastighetsbolag. Bolaget verkar i
utvalda tillväxtregioner inom såväl
förvaltning som utveckling av fastigheter.
Förvaltningsvolymen uppgår till drygt
1,5 miljarder kronor och bolagets
fastighetsportfölj innehåller i huvudsak
kontors- och handelsytor. Cernera är också
en etablerad aktör inom projektutveckling
och byggnation av bostäder. Under 2017
hade bolaget drygt 150 lägenheter i
produktion och i projektportföljen finns det
närmare 2 000 byggrätter för bostäder i
olika skeden.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
LARS ANGWALD, VD
Tel: +46 705 89 55 33
Mejl: lars.angwald@cernera.se
EMELIE LINDELL, MARKNADSCHEF
Tel: +46 761 48 65 95
Mejl: emelie.lindell@cernera.se

