Frågor & Svar om Touch Work Lounge.

VÄLKOMMEN TILL TOUCH WORK LOUNGE!
VAD ÄR TOUCH WORK LOUNGE?

HUR LÄNGE BINDER JAG UPP MIG?

Touch Work Lounge är en co-workingtjänst där du kan
arbeta i en inspirerande modern arbetsmiljö utan att
behöva hyra en egen lokal. Här kan du istället hyra ett eget
privat kontorsrum med eget skrivbord (Private Office), eller
en delad kontorsplats i öppet landskap (Work Office). Bägge
med tillgång till mötesrum och delad kontorsutrustning. I de
trevligt inredda lokalerna finns det också arbetsplatser i en
caféliknande loungemiljö.

Medlemsskap är löpande med tre månaders uppsägningstid.

HUR FUNGERAR TOUCH WORK LOUNGE?

HUR GÖR JAG OM JAG VILL BLI MEDLEM
OCH HYRA ARBETSPLATS?

VAD INGÅR I TOUCH WORK LOUNGE?
Förutom ett modernt inrett kontor så ingår i medlemsskapet
kraftfullt Wi-Fi, kopiator, mötesrum med skärm för presentation, städning samt kaffe och Conciergeservice. Med andra
ord – en komplett kontorsupplevelse i en trevlig och inspirerande miljö.

Som hyresgäst hos Touch har du tillgång till komplett
kontorsservice till din arbetsplats från tidig morgon till sen
kväll. Under kontorstid kommer Touch Work Lounge att
vara bemannat. Övriga tider är lokalen larmad och du kommer in med ditt passerkort.

Är du intresserad av att hyra en arbetsplats eller ett
eget kontor hos Touch? Kontakta Concierge Alexander
Skiöldsparr på 0176-575 00.

HUR MYCKET KOSTAR EN EGEN
KONTORSPLATS I PRIVATE OFFICE?

FINNS DET RESERVERADE ARBETSPLATSER FÖR BOENDE
I BRF SOLTORNET, BRF HAVSTORNET
OCH BRF ORANGERIET?

Det kommer att finnas två olika storlekar på kontorsrum i
Touch Private Office, 6 kvm och ca 8-9 kvm. Utöver det finns
ett konferensrum på ca 12 kvm. För exakta kontorsstorlekar
och priser prata med vår Concierge.

Ja, det kommer finnas reserverade arbetsplatser för de
boende i Soltornet, Havstornet och Orangeriet. Dessa platser kan endast bokas av de boende. Bokning görs hos vår
Concierge.

HUR MÅNGA FÅR PLATS I DE OLIKA
ARBETSRUMMEN I PRIVATE OFFICE?

MÅSTE JAG JOBBA I WORK LOUNGEN?

Rummen på 6 kvm är tänkta för en person. I de större rummen är det möjligt att sitta två personer. Konferensrummet
har plats för fyra personer.
HUR MYCKET KOSTAR EN KONTORSPLATS
I WORK OFFICE?
Vill du inte hyra ett privat rum finns det möjlighet att hyra
en öppen arbetsplats för ca 3000 kronor/månad. Du får
då tillgång till öppet landskap och all gemensam kontors
utrustning ingår.

Som boende i de tre bostadsrättsföreningar Soltornet,
Havstornet och Orangeriet är du alltid välkommen att komma in och koppla av i själva loungedelen.

