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Hubb 1 dag/vecka

Din egen arbetsplats dygnet runt – veckans alla dagar
Din egen arbetsplats dygnet runt – veckans alla dagar
Detta ingår för 3400 kr/månad:
Detta ingår för 3400 kr/månad:
• möblerad arbetsplats dygnet runt, 365 dagar per år
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(för upp till 12 mötesdeltagare)
• möjlighet att boka stora konferensrummet (för upp till 12 mötesdeltagare)
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mötesdeltagare)
• möjlighet att boka lilla konferensrummet (för upp till 4 mötesdeltagare)
•
tillgångskåp
till lilla
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4 mötesdeltagare)
• låsbara
för konferensrummet
förvaring av arbetsmaterial,
en hårddisk
• låsbara skåp för förvaring av arbetsmaterial, t ex en hårddisk
• möjlighet att marknadsföra dina tjänster på Gammelgårdens hemsida
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• Hubben ligger på Gammelgårdens övervåning
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