Kista den 7 februari 2018

INFORMATION FRÅN HYRESVÄRDEN
Även om snön fortfarande ligger kvar och minusgraderna håller i sig så har ändå
ljuset börjat återvända så smått, och soliga dagar kan man börja ana att våren inte
är så långt borta.
Hos Kungsleden i Kista händer det under våren en hel del, bland annat förstärker
vi vår organisation med ytterligare en förvaltare – Rebecca Enmark, som idag
arbetar med våra fastigheter i Gärdet/Värtan kommer att börja hos oss i början av
mars. För några av er kommer det att innebära ett byte av kontaktperson, men
vår förhoppning är att vi ska kunna vara mer tillgängliga. Närmare information
med kontaktuppgifter kommer att gå ut till berörda hyresgäster.
Vår tekniska förvaltare Kim Berglund har valt att sluta på Kungsleden och från
den 1 mars ersätts han av ny teknisk förvaltare Robin Renman.
Nu till något som vi hoppas skall kunna förbättra vår service till er som
hyresgäster hos oss ytterligare. Vi har från årsskiftet inlett ett samarbete med
Office Management (som även är vår hyresgäst) om bland annat drift av
reception och konferens i vår fastighet Kista One alldeles intill Kista Galleria,
samt ett antal tilläggstjänster som vi hoppas kunna bidra till att vi kan leverera det
lilla extra gentemot er och komma närmare vår vision om att skapa attraktiva och
hållbara platser som berikar människors arbetsdag.
Bland annat har vi 4 st. nyrenoverade konferensrum, där Kungsledens hyresgäster
har 20% rabatt på bokningspriset.
Bokning görs för närvarande via reception.kistaone@kungsleden.se
Konferensrum

Adress

Antal
platser

Pris/tim
exkl mvs

Pris/dag
exkl mvs

Rabatt
hyresgäst
Kungsleden

Jord

Jan Stenbecks Torg 17

16

730

5 000

20%

Luft

Jan Stenbecks Torg 17

16

730

5 000

20%

Vatten

Kistagången 20

20

840

6 000

20%

Eld

Kistagången 20

12

620

4 000

20%
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Via Office Management kan ni bland annat att kunna beställa städ, växtservice,
IT-stöd, vaktmästare, bemanning, inredningshjälp och mycket annat. För
Kungsleden har vi en dedikerad kontaktperson hos Office Management som kan
vara behjälplig med att svara på frågor och se över olika lösningar för att
underlätta er verksamhet.
Kontaktperson: Tommy Svensson, mail: tommy.svensson@officemanagement.se,
tel: 010-85 85 103. Är det något ni funderar över så tveka inte att kontakta
honom.
Vi samarbetar även med cateringföretaget Syster o Bror för catering både till
konferens eller om ni som hyresgäster vill beställa allt från bakverk till
affärslunch direkt till ert kontor. För att beställa catering, gå in på sidan:
http://catering.systerobror.se/kungsleden/ eller kontakta vår reception i Kista One
på mail reception.kistaone@kungsleden.se så hjälper de er gärna!
Till sist – några inspirationsbilder från våra konferensrum:

Med vänlig hälsning
Kungsleden AB

Diana Eriksson
Marknadsområdeschef
08-503 052 39
diana.eriksson@kungsleden.se
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