Hubb
HubbMaxi
Maxi

Hubb 4 dagar/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
Dinmöblerad
egen arbetsplats
4 vardagar
perper
vecka.
•
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runt, 365 dagar
år
• egen nyckel till Gammelgården
• egeningår
nyckelför
till Gammelgården
3400
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(4-färg)
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scanner,
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fiber med
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•• tillgång
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• tillgång till Gammelgårdens fullt utrustade kök
tillgång
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• kaffe, the, mackor, kakor/fikabröd
kaffe, te, mjölk,
kakor/fikabröd,
ost, knäckebröd
•• möjlighet
att boka
stora konferensrummet
(för upp till 12 mötesdeltagare)
• möjlighet att boka stora konferensrummet (för upp till 12 mötesdeltagare)
möjlighet att
att boka
boka lilla
storakonferensrummet
konferensrummet(för
(förupp
upptilltill4 12
mötesdeltagare)
•• möjlighet
mötesdeltagare)
• möjlighet att boka lilla konferensrummet (för upp till 4 mötesdeltagare)
tillgångskåp
till lilla
konferensrummet
(för upp till
4 mötesdeltagare)
•• låsbara
för förvaring
av arbetsmaterial,
t ex
en hårddisk
• låsbara skåp för förvaring av arbetsmaterial, t ex en hårddisk
• möjlighet att marknadsföra dina tjänster på Gammelgårdens hemsida

Bra att veta:
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Du tar
med dina arbetsverktyg, t ex din laptop

• Du tar själv med dina arbetsverktyg, t ex din laptop
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hubben, men exakt vilken plats det blir kan variera från dag
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• Du
hubben, men exakt vilken plats det blir kan variera
dag till dag
• •Hubben
ligger
påarbeta
Gammelgårdens
övervåning
När du
slutat
för dagen tar
du med dig dina arbetsverktyg – eller förvarar dem i hubbarnas
• Hubben ligger på Gammelgårdens övervåning
• Närförvaringsutrymmen
du slutat arbeta för dagen tar du med dig dina arbetsverktyg – eller låser in dem i Hubbens förvaringsskåp
• När du slutat arbeta för dagen tar du med dig dina arbetsverktyg – eller låser in dem i
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ingår
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• Vid valfritt månadsskifte kan du välja att byta avtalsform, till Hubb Mini eller Hubb Medi. Vid sådant byte
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• Gammelgården har lummig trädgård med trädgårdsmöbler – en härlig mötesplats vid bra väder
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för att
• Hubben
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går SL:sreklam
direktbussar
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ljusa halvåret
•ca var
Läs 5:e
merminut
om oss
på www.reklamhusetgammelgarden.se
i rusningstid
och var 15:e minut under lågtrafik. Bussarna är moderna dubbeldäckarbussar
• med
Hubben
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3 min Restid
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gratis ligger
Internet
ombord.
knappt
timme. busstation. Härifrån går SL:s direktbussar till Stockholm
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