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LOKALBESKRIVNING
Mitt i Stockholms city, på Klarabergsgatan 35, har vi nyligen öppnat ett helt nytt kontorshotell i modern
tappning! First office City erbjuder privata kontorsrum inredda med stilsäkra materialval. Här kan du
arbeta ostört och effektivt i ett inbjudande företagsklimat med närhet till allt! Utöver privata kontorsrum
erbjuder First office City även en gemenskap med andra företagare som skapar möjligheten att utveckla
värdefulla och långsiktiga affärsrelationer. Som hyresgäst hos oss på First office City har du även tillgång
till andra kontorshotell runtom i Sverige. Detta innebär att du som affärsresenär kan nyttja flertalet
kontorshotell i olika städer för att kunna jobba så effektivt och enkelt som möjligt.

PLANLÖSNING
Kontorsrum om 50kvm. Detta är det största kontorsrummet på kontorshotellet. Här erbjuds ett generöst
kontorsrum i bästa gavelläge med moderna materialval samt trevlig fönsterparti med lugn utsikt över
kyrkogård samt Klarakyrka. Rummet är möblerat med höj- och sänkbart skrivbord, kontorsstol, låsbart
förvaringsskåp, skrivbordslampa och papperskorg. Planlösningen är flexibel och kan anpassas efter era
behov.

OMGIVNING
På First office Stockholm City har du direkt närhet till innerstadens pulserande stadsliv, Åhlens city samt
Sergels torg. Här kan du utföra små och stora ärenden i det stora serviceutbudet. Vidare har man även
närhet till Stockholms central som erbjuder generösa kommunikationer inom Stockholm samt till övriga
delar av Sverige.

SERVICE
Fastigheten ligger ett par meter ifrån Drottninggatan som är en av Stockholms många shoppinggator.
Gallerior så såsom Åhléns City finns mittemot fastigheten, NK och Gallerian finns ett par minuter ifrån
fastigheten.

KOMMUNIKATION
Från Klarabergsvägen 35 når man med endast någon minuts promenad T-centralen samt Stockholms
centralstation. T-centralen är Stockholms mest trafikerade tunnelbanestation och trafikeras av samtliga
tunnelbanelinjer. Från centralstationen avgår pendeltåg, fjärrtåg, Arlanda express, flygbussarna samt
flertalet stadsbusslinjer. Kommunikationsmöjligheterna från vårt nya kontorshotell är med andra ord minst
sagt generösa!

PARKERING
Garage finns i byggnaden.

