
Jonsereds Fabriker
Lokaler med unik historia och inspirerande miljö



Jonsereds fabriker

Historia

Jonsereds Fabriker grundlades på 1840 talet av  
William Gibson för att tillverka segelduk. Under  
de följande 100 åren expanderade verksamheten 
och fastigheten bebyggdes med bland annat ett 
kraftverk och kom att omfatta ca 15 byggnader  
totalt på 76 000 kvm mark. 

Jonsereds Fabriker är en unikt bevarad industri-
miljö från 1800 talet. Området är idag Q märkt.
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Framtid

Unik industriell  
miljö vid natur- 
sköna Säveån  

och sjön Aspen.

Hantverkslokaler i Göteborg AB, förvärvade 
Jonsereds Fabriker 2011. Det pågår nu  
ett mycket aktivt arbete att utveckla  
fastigheten. Vi arbetar både med utvändig 
renovering samt med anpassningar för  
nya och befintliga och hyresgäster. Idag  
är Jonsereds Fabriker ett diversifierat 
område. Här finns en rad högteknologis-
ka företag såsom Ericsson och House of 
Ports. Här finns även många konstnärli-
ga och kreativa företag som inredare och 
gitarrmakare. Området erbjuder även café, 
möbelbutik och restaurang.
 

Vi vill bygga det framtida Jonsereds  
Fabriker med samma spännande mix  
av företag där verksamheterna stärker  
varandra. För att platsen ska leva hela  
dygnet vill vi bygga nya bostäder i  
anslutning till fabriksområdet. Befintliga 
kommersiella lokaler kommer att finnas 
kvar men få ett större inslag av kontor och 
service som gör området levande under 
dygnets alla timmar.
 
Planer finns även att tillföra området  
ett mindre hotell.
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Jonsereds fabriker

Kontorsgemenskap

Vi färdigställer just nu ett företagscenter  
med en arbetsmiljö som inspirerar till framgång!

Våra lokaler är modernt designade där ni,  
vare sig företaget är stort eller litet,  
kommer att trivas.

Ny kontorsgemenskap  
i Jonsereds Fabriker

Kontorsgemenskap



Jonsereds fabriker Jonsereds fabriker

Planritning Kreativ arbetsmiljö

3d bild från korridoren

    Stimulerande modern arbetsmiljö

    450kvm gemensamma utrymmen

    Kontor från 12-300kvm

    Wifi – 100mbit internet via fiber

    Tågstation 50m från kontoret

    Flexibla avtalstider

    Lager finns att hyra i anslutning  
till kontoret

 

Jonsereds Fabriker erbjuder arbetsplats  
i en stimulerande och modernt kontors-
gemenskap i en kreativ arbetsmiljö. 

Kontor finns från 12 till 300 kvm med  
450 kvm gemensamma utrymmen. Med 
11 minuter tågresa från Göteborg och 
med tågstationen 50 meter från kontoret 
så är det ett smidigt alternativ till  
en kontorsplats i centrala Göteborg. 

Du slipper dessutom trängselavgifter. 

3d bild från köket

11 min
från göteborg

Unikt och 

vackert
fri  

Parkering

från 1500 kr/mån

Kreativ 
hub
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Kontakta oss: 

Hantverkslokaler i göteborg aB 
Jonas Obert, 031–788 91 90

www.hantverkslokaler.se
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Hantverkslokaler i göteborg aB 
Jonas Obert, 031–788 91 90, 0708-210025


