
INREDNINGSKONCEPT OCH  
DESIGNVAL FÖR HÖTORGSHUS 2  ELEGANT 



Bakom kulisserna på Sveriges första gågata 
förbereds nu den andra akten av Sergelgatan.  
Här sker en historisk förändring då Stockholms 
mest centrala läge får ny dekor. 

De senaste åren har det satsats miljarder i 
stadsutveckling, vilket har lett till att Stockholm 
nu fått ett uppdaterat Central Business District. 
Här sker de nya företagsetableringarna. Här 
öppnar takbarerna och restaurangerna. Det är  
här de nya upplevelserna tar plats.

I Hötorgshus 2 arbetar ni i en levande och öppen 
miljö – mitt i city, och på en av Stockholms 
kanske mest intressanta platser. 

VÄLKOMMEN TILL 
SERGELGATAN OCH
HÖTORGSHUS 2 



INREDNINGS- 
KONCEPT MED  
MÅNGA  
MÖJLIGHETER 

Med sin unika arkitektur och med inredningskoncept 
toppade med detaljer som för tankarna till tidigt  
60-tal, erbjuder Hötorgshus 2 moderna kontor med 
tydlig karaktär. 

Inredningskoncepten är framtagna med målet att 
ert företag ska trivas och utvecklas med de absolut 
bästa förutsättningarna. Här kan ni välja bland många 
möjligheter. Skruva upp uttrycket, eller låt det bara 
finnas lågmält i bakgrunden. Addera full möblering och 
servicepaket om ni vill gå hela vägen. 



ELEGANT
I det här konceptet får ljuset och 
materialiteten stort spelrum. Milda 
färger, stilrena och sobra material- 
val kombineras med raka och 
geometriska former. Släktskapet  
med det tidiga 60-talet kan anas.

Inredningskonceptet Elegant  
fungerar som en lugn bas och en  
bra utgångspunkt för alla typer  
av arbeten. Här kan er verksamhet  
stå i fokus, mot en stilsäker och  
hållbar fond. 



INREDNINGSKONCEPT ELEGANT
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HELHETSLÖSNING 

SMART & KLART Både Edge och Elegant kan uppgraderas med 
ett  Smart & klart-koncept. Då adderar vi 
möbler, inredning och den kontorsservice ni 
behöver. Vi tar hand om helheten, helt enkelt.

Förutom att våra Smart & klart-kontor har 
snygg design och inredning så är de även 
utformade med fokus på hållbara lösningar: 
hög kvalitet i materialval, medvetet återbruk, 
ergonomisk och estetisk inredning, smarta 
energilösningar och el märkt Bra Miljöval.



OM VASAKRONAN

Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, och Malmö. Vi vill erbjuda 
en helhet där alla människor trivs och verksamheter kan 
utvecklas på bästa sätt. Vårt uppdrag är att våra ägare, 
första, andra, tredje och fjärde AP-fonden, får en hög 
och riskavvägd avkastning som kommer nuvarande och 
blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av 
miljö, människor och det samhälle där vi verkar. 

Den vinst vi gör är minst sagt en vinst för många. 
Troligtvis även för dig.

DET HÄR ÄR  
VASAKRONAN

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska vara 
miljöcertifierade. Vi använder i första hand LEED som 
är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. 
Syftet med LEED är att förändra sättet för hur byggnader 
och samhällen byggs och drivs för att möjliggöra en 
hållbar och socialt ansvarstagande miljö, som är hälsosam 
och förbättrar livskvaliteten. Varje fastighet bedöms 
utifrån flera aspekter, bland annat: energi-, material- och 
vattenanvändning, transporter, avfall samt inom- och 
utomhusmiljö. 

MILJÖCERTIFIERADE  
FASTIGHETER

Sedan 2009 har vi mer än halverat energianvändningen 
i våra fastigheter. 2010 var vi först i Sverige att 
erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. 2020 antog vi 
Färdplan 2030 med målet att vår verksamhet ska vara 
klimatneutral i hela värdekedjan 2030. Ett utmanande 
mål, men vi är övertygade om att det går. Om vi gör 
det tillsammans med er och andra. Läs mer om vårt 
hållbarhetsarbete på vasakronan.se/vartansvar

TILLSAMMANS  
MOT ETT KLIMAT- 
NEUTRALT 2030

Vi vill att ni ska utvecklas på bästa sätt i våra lokaler. 
Därför erbjuder vi en palett av kontorslösningar som kan 
kombineras utifrån var ni befinner er i er utvecklingsresa. 
Arbetsplatser on-demand, färdigmöblerade kontor eller 
helt skräddarsydda lösningar. Hos oss kan ni förändras 
över tid – och vi följer gärna med er längs vägen.

KONTORSLÖSNINGAR 
FÖR VARJE STEG I ER 
UTVECKLINGSRESA

Daglig kontakt med tusentals kunder och ledningsgrupper 
liksom samarbeten med forskare och specialister 
ger oss unik insikt och kunskap om arbetsplatsens 
utveckling. Vi erbjuder alla våra kunder rådgivning inom 
arbetsplatsutveckling och hållbar användning av kontoret. 
Fråga oss om hur kontoret kan vara ett ledarskapsverktyg, 
hur ni kan påverka er energianvändning eller hur ni får en 
bättre avfallshantering.

AKTIV RÅDGIVNING 
GÖR DET ENKELT FÖR  
ER ATT UTVECKLAS

Vi var först i Sverige att erbjuda våra kunder gröna 
hyresavtal och idag förser vi alla våra fastigheter med 
el från förnybara energikällor. Det innebär att alla 
våra kunder kan redovisa noll klimatutsläpp kopplat 
till kontoret. Vi utvecklar löpande tjänster, som 
mobilitetshubbar, avfallshämtning och annat som gör att 
ni på egen hand, eller tillsammans med oss kan minska er 
klimatpåverkan på arbetsplatsen.

HÅLLBARA KONTOR




