Framtidens
arbetsplats
lever i
Kvarteret
Hanna

Välkommen
till ett Burlöv
på frammarsch
Just nu finns möjligheten att etablera
dig och ditt företag i Kvarteret Hannas
fantastiska kontorslokaler mitt i en av
Sveriges just nu kanske mest spännande
kommuner.
Våra kontorslandskap är designade
för att inbjuda till spontana möten
men också för att skapa en lugn och
harmonisk känsla som främjar arbetsro och kreativa tankar. Färgerna är
jordnära och växtligheten går som
en grön linje genom hela designen.
Faktiskt ända upp till takterrassen
som både lämpar sig för arbete och
vila. Välj själv om du vill disponera
ett helt våningsplan på ca 844 kvadratmeter eller om du vill hyra ett
mindre kontor.

Kvarteret Hanna är ett så kallat hybrid
kvarter med Burlöv Center som närmsta
granne, vilket innebär att du och dina
anställda hittar allt ni behöver för både
arbete och privatliv alldeles runt hörnet.
Här finns möjlighet att ladda batterierna med ett svettigt lunchträningspass,
göra ärenden, shoppa och äta en
riktigt god lunch.
Det stationsnära läget mitt i Öresunds
regionen gör det dessutom enkelt att
ta sig hit med både Pågatåg och Öre
sundståg från ett stort antal orter, vilket
ger dig som arbetsgivare möjlighet
att locka precis den kompetens du
behöver.

Kvarteret Hanna kommer
att sträcka sig mellan Burlöv
Centralstation och Burlöv Center
och bestå av såväl bostäder
som kontor och restauranger.

På vår takterrass är det
enkelt att hitta såväl lugnet
som inspirationen.

”

Kvarteret Hanna kommer att bli en central plats för
både samhällsservice och närhandel och bidra till att
skapa helt nya arbetstillfällen. Det är med stor glädje
vi välkomnar människor från både när och fjärran
till vårt hybridkvarter.”
Emilia Hasselgren

Uthyrningschef Kommersiellt

Nära till allt
Ett stenkast från
tågstationen

Lugna jordtoner och
mycket grönska
skänker harmoni och
arbetsro.

Burlöv–Malmö

5 min

Burlöv–Lund

7 min

Burlöv–Lomma

9 min

Beräknad inflytt för våra kontorsgäster är i Q2, 2024.
Bostäderna beräknas stå redo under Q4/Q1, 2024/2025.
Är du intresserad av att få reda på vad vi kan erbjuda dig
och ditt företag? Hör av dig till oss, så berättar vi mer.

Mimmie Dahlberg
Uthyrning Kommersiellt
040643 81 32
mimmie.dahlberg@trianon.se

