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Mitt i Malmö



• Mitt i centrala Malmö med 
representativ och lättillgänglig 
entré.

• Buss och flygbuss utanför 
dörren.

• Möjlighet till garageplatser i  
huset.

• Cykelparkering i fastigheten 
och hyrcykel via Malmö by 
Bike runt hörnet.

• Fem minuters promenad till 
Malmö Centralstation.

 
Välkommen till 

Djäknegatan 16

Entré



Modernt kontor 
för en kreativ 
arbetsmiljö 

LOKAL & PLANLÖSNING

• Flexibel och väldisponerad 
planlösning med kontors-
landskap och mötesrum i 
olika storlekar vilket möjliggör 
en varierande utformning och 
möblering av multifuntionella 
ytor för olika arbetssätt.

• Generöst ljusinsläpp med 
fönster i två väderstreck ger 
en ljus, familjär och kreativ 
arbetsmiljö.

• Välkomnande reception för 
besökare med avgränsning för 
extern och intern del.

• Moderna ytskikt och trevligt 
pentry.

Kontorslandskap

MötesrumKonferensrum



Konferensrum



VÄSTRA
HAMNEN 

HAMNEN 

SLUSSEN

DAVIDSHALL

HÄSTHAGEN

MASTHUSEN

Centralstation

Malmöhus

GAMLA
STADEN

När du vill ha 
nära till allt

OMRÅDET & LÄGET

• Malmö city utanför porten 
erbjuder liv och rörelse, 
promenadstråk eller service 
när du behöver det.

• En kort promenad tar dig 
till trevliga caféer och 
restuaranger i ett tryggt 
närområde.

• Förutom buss utanför dörren 
finns regionala och nationella 
tåg- och bussförbildelser vid 
Malmö Centralstation fem 
minuters promenad bort.

• Shoppa i exklusiva 
Baltzarhuset med ett 
stort utbud av välkända 
varumärken. Bara ett 
stenkast bort hittar du också 
galleriorna Hansa och Caroli.

Caféer i mysig stadsmiljö



Berätta för oss 
hur ni 

vill ha det!

Förslag på inplaceringsskiss nr 1

PLANLÖSNING

KV ELLENBOGEN - MALMÖ
SKISS ALT 1 - KONTOR - 2021-03-22
PLAN 4, SKALA 1:150

0 1 2 3 4 5 10m

KV ELLENBOGEN - MALMÖ
SKISS ALT 1 - KONTOR - 2021-03-22
PLAN 4, SKALA 1:150

0 1 2 3 4 5 10m



Berätta för oss 
hur ni 

vill ha det!

Förslag på inplaceringsskiss nr 2

PLANLÖSNING

SKISS - KONTOR - 2021-03-29
PLAN 4, SKALA 1:150

m01543210

SKISS - KONTOR - 2021-03-29
PLAN 4, SKALA 1:150

m01543210



Malmö Slott



Ljusa öppna ytor i kontorslandskap



Vill du  
veta 
mer? 

Kontakta Martina!
040 - 20 63 49
martina@skandiafastigheter.se

Flexibla ytor för anpassade arbetssätt


