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VÄVERIET KONTORSHOTELL

Mitt i stan mellan Storgatan och 
Strandgatan, i före detta Bogesunds Väveri,  
iordningställer Hökerum Fastigheter just nu 

delar av Väveriet i Ulricehamn en yta för 
kontorshotell. Det kommer att bli 7 kontor på 

10 -72 kvm.

Visionen med Väveriet är att bli mer än 
kvadratmeter och kontor. Vi vill skapa en 

plats för möten, där människor vävs samman 
med framtidsdrömmar, kreativt arbete och 

visioner. 



KONCEPT

Konceptet bygger på att du som hyresgäst enbart hyr den kontorsdel du har 
behov av. Kontoret är inrett och klart. Kök, matplats, konferensrum och wc delar 
du med övriga som hyr in sig. På så sätt kan du få samtliga fördelar med att ha en 
större lokal, fast till en lägre kostnad. 

Utöver inredda kontor och komplett utrustade gemensamma ytor så ingår även 
samtliga driftkostnader, trådlös internetuppkoppling, porslin…ja, i stort sett allt 
du behöver för att du ska kunna fokusera mer på din egen verksamhet. 

Kontoren hyrs till en fast månadshyra och har en kontraktslängd 12 månader. 
Konferensrummet hyr du när du har behov. 

Inflyttning

1 sept
2019



KONTOR
214

217

219

218

Kontor Storlek m² Hyra/mån Arbetsplatser

213 49 Uthyrd

214 72 9 400 kr 5 

215 10 2 300 kr 1 

216 21 3 900 kr 2 

217 10 2 600 kr 1 

218 10 2 600 kr 1 

219 20 3 900 kr 2 

Det finns 7 kontorsrum, varav ett redan är uthyrt. 
Resterande 6 kontor är lediga för uthyrning med 
varierande storlekar och hyror enligt följande: 

213

216

215

Kk

entré

kök

Kkkonferens

hiss



VAD INGÅR?
Detta ingår när man hyr kontor på Väveriets kontorshotell:

- Möbler till ditt egna kontor, se mer detaljerat under ”INREDNING” 
- Internet och bredband
- Fullt utrustat kök med plats för 14 personer
- Städning av gemensamma utrymmen
- El
- Värme
- Fastighetsskatt
- 3 st WC, ett med dusch
- Tillgång till mötesrum / konferensrum med plats för 12 personer



INREDNING
Ditt kontor kommer att inredas med följande per arbetsplats: 

- Skrivbord (höj och sänkbart)
- Skrivbordsstol
- Besöksstol
- Skåp
- Gardiner
- Skrivbordslampa 
- Fönsterlampa
- Pennställ
- Anslagstavla



KONTAKT
Känns detta som en plats där du skulle vilja jobba framöver? 
Kontakta oss så får du veta mer: 

Peter Hjert
Telefon: 0321-69 43 14
peter.hjert@hokerumfastigheter.se

Framöver kommer ytterligare 6 000 kvm lokalytor att renoveras och iordningställas. 
Är du intresserad av lokaler här? Hör av dig, så sätter vi igång att skissa på en plats 

där du och ditt företag kan utvecklas och växa i framtiden.




