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DIN LOKALA

nyckelpartner

RÄTT LOKAL

för din verksamhet
Näringslivsfastigheter i Lidköping har som mål att erbjuda bra lokaler, anpassade
till er verksamhet. Vår roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla
fastigheter. Vi är ett kommunalägt bolag och det gör att vi är ett stabilt alternativ
på hyresmarknaden. I vår uppgift ligger också att göra Lidköping mer attraktivt för
företagare. Vill du hyra kontor, verkstad eller lokal för någon annan form av verksamhet? Tveka inte att höra av dig.

Kållandsgatan 55, BOX 636
Fax 0510-600 94 • Tel 0510-600 93 • Mobil 0768-64 68 59
pierreppmaleri@telia.com • www.pp-maleri.se

Flexibel hyresvärd

Vi har ungefär 120 hyresgäster i olika storlekar, med vitt
skilda verksamhetsområden. Många har varit gäster hos oss
i närmre 25 år. Genom att erbjuda flexibla lösningar, stabila
kontrakt och rätt lokaler till varje hyresgäst, vet vi att våra
gäster fortsätter att trivas och utvecklas med oss.

En samhällsnyttig del av Lidköpings framtid
Som kommunalt fastighetsbolag är vår uppgift att vara
en del av Lidköpings framtida utveckling. Många små och
nystartade företag börjar sin verksamhet i våra lokaler. I
allaktivitetshuset Sockerbruket i centrala Lidköping erbjuder
vi spännande lokaler för vitt skilda verksamheter. Fastigheten
på 22 000 m2 inrymmer idag bl.a. föreningslokaler, teater,
restaurang, arbetsförmedling och många små företag m.m.
Att kunna erbjuda ett attraktivt sjönära boende är en konkurrensfördel i kampen om nya företagsetableringar. Vi är därför
aktiva i utvecklingen av den nya stadsdelen Hamnstaden, där
industri flyttas eller ändrar verksamhet, för att ge plats för
framtida bostäder. Besöksnäringen blir en allt viktigare del
av näringslivet i området. Tillsammans med vår arrendator
utvecklar vi Kronocampingen som en 5-stjärnig, stadsnära
camping med hög kvalité på stugor och servicebyggnader.

Vardag och fest på Sockertoppen

På sjätte våningen av Sockerbruket ligger festvåningen
Sockertoppen, med plats för 150 gäster. Lokalen är utrustad
med en fantastisk utsikt över Lidköping, cateringkök och fina
mingelytor. Här kan man boka både för konferens, bröllop
och fester av olika slag. Vill du boka lokalerna?
Ring 0510-249 90 eller maila på info@esplanadteatern.se

Trygg, enkel och hållbar fjärrvärme –
hem till dig
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KONTAKTA OSS

gärna:

www.naringslivsfastigheter.se
Anders Djup, VD
0510-77 12 04 • 0705-77 12 04
anders.djup@lidkoping.se

Thomas Lundström, Drifttekniker
0510-77 12 03 • 0704-71 20 40
thomas.lundstrom@lidkoping.se

DET ÄR TRYGGT ATT ANLITA EN AV TREBOLIT AUKTORISERAD
TAKENTREPRENÖR

För Trebolit är kvalitet en mycket viktig faktor, vilket genomsyrar hela företaget. Eftersom vi även är Sveriges äldsta tillverkare av bituminösa tätskikt vet vi också att inget tak blir bättre än den svagaste länken. Därför har vi valt att samverka med
etablerade takentreprenörer.

Lahtis Tak & Bygg AB
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Telefon: 0510-10585 • Fax: 0510-10585
E-post: lahtistak@swipnet.se • www.lahtistak.se

AB LAHTIS TAK & BYGG

• Concept: JS Media Tools A/S • XXXX • www.jssverige.se

VÄLKOMMEN TILL LAHTIS TAK & BYGG AB

Lahtis Tak & Bygg är ett företag som jobbat med tak och tätskikt i 30 år Hos oss kan du räkna med lång kvalificerad erfarenhet, flexibilitet och hög servicenivå. I Lidköping och Skaraborg har vi blivit kända för vår yrkesskicklighet och långa branscherfarenhet. Vår leverantör AB Trebolit ingår i Tätskiktsgarantier i Norden AB, som vi uteslutande jobbar med.

