
MÖTESPLATS
KÄRNEKULLA



VAD ÄR MÖTESPLATS KÄRNEKULLA?

tosito.se/karnekulla

Till sommaren öppnar äntligen Mötesplats Kärnekulla upp på Slåttergatan 3. Här
erbjuder vi flexibla kontorslösningar i en inspirerande miljö. Hyr ditt eget kontorsrum
eller sitt i vår lounge och jobba, välj det som passar dig och din verksamhet bäst.
Hos oss tecknar du flexibla medlemskap vilket gör att du slipper binda upp dig på
långa avtal. Här har du möjlighet att knyta kontakter med andra medlemmar och
arbeta i en härlig miljö mitt i Habo. Inflyttning 1 juni 2023.
Varmt välkomna till Mötesplats Kärnekulla!

Wifi
Kaffe
Veckovis städning
Tillgång till kök med micro
Tillgång till gemensamma ytor
Fri träning på träningsanläggning
STC i Habo
Tillgång till Mötesrum 
Möjlighet till förvaring
Skrivare

MEDLEMSKAP LOUNGE

Slå dig ner på valfri plats i vår lounge
och börja jobba. Perfekt för dig som
inte behöver en fast plast. Öppna
bara upp din laptop och börja jobba.
Här finns både skrivbord och sköna
soffor. Uppsägningtid 1 månad.

Ingår:
Wifi
Kaffe
Veckovis städning
Tillgång till kök med micro
Tillgång till gemensamma ytor
Fri träning på träningsanläggning
STC i Habo
Tillgång till Mötesrum
Skrivare

MEDLEMSKAP KONTOR 

Här har du eget rum med höj och
sänkbart skrivbord, kontorsstol och
låsbara förvaringsmöjligheter. Vi
erbjuder stängda kontor i olika
storlekar och med möjlighet till att
sitta flera i gemensamt kontor.
Uppsägningstid 3 månader.

Ingår:



ÄR DU INTRESSERAD?

tosito.se/karnekulla

Kontakta Kristina Sälg som är ansvarig för uthyrningen.

Telefon: 0723-53 81 52
Epost: kristina@tosito.se

Området Kärnekulla förvärvades av Tosito år 2020 med målet om att skapa ett nytt
område som bidrar till Habos utveckling. Redan nu har livsmedelsbutik och gym
öppnat och under år 2023 färdigställs även restaurangområdet, skola och förskola.
Totalt kommer området innehålla 800 bostäder, en blandning av bostadsrätter,
hyresrätter och radhus. 

Tosito För Dig
När du flyttar in i någon av Tositos lokaler får du alltid mer än ett kontor. Vi vill
erbjuda mer än en lokal genom att förenkla och förbättra din vardag med extra lyx i
tillvaron. Kort sagt, det där lilla extra som gör att vardagen blir lättare, bättre och
roligare. Som hyresgäst får du ett månadsbrev från oss där vi exempelvis erbjuder dig
förtur till bostadsrätter/hyresrätter, möjligheten att hyra semesterboende, gratis
skjuts med vår taxi och konsert/idrottsbiljetter. Tosito För Dig gäller samtliga
anställda på ditt företag!

Läs mer om konceptet på: www.tosito.se/tosito-for-dig

OMRÅDET KÄRNEKULLA

http://www.tosito.se/tosito-for-dig
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Bilderna är visionsbilder


