VÄLKOMMEN TILL

STRAND

DET HÄR
ÄR STRAND
I Strand tar vi inte dagen som den
kommer. Vi gör något av den.

Unika möjligheter a: jobba både ute och inne.

Koppla av på båten hela vägen in 1ll stan.

Kontorsplan med utsikt mot va:net ger lugn.

Foodtrucks skapar naturliga mötesplatser.

Moving Walls-system gynnar innova1va arbetssä:.

Cykel- och promenadväg längs med va:net in 1ll city.

Go: om service och restauranger i närområdet.

2 150 möjliga arbetsplatser i ﬂexibla kontorslandskap.

Work Pit vid strandkanten.

Öppna gårdar mot va:net.

Stora takfönster suddar ut gränsen mellan inne och ute.
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SUNDBYBERG C

4

700 METER

NÄRA TILL ALLT

SOLNA C
2000 METER

Nära Jll Solna, Sundbyberg och Stockholm.
Och Jll allJng annat. Med cykeln, tåget eller ﬂyget.
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BIL OCH PARKERING
Fem minuter med bil Jll
Stockholm city. Goda
parkeringsmöjligheter i
garage. Besökare hiRar
läR parkeringsplats.
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BUSS
Flera busslinjer traﬁkerar
området, bland annat
512 som går mellan
Spånga och Solna C samt
176 mellan Ekerö och
Mörby.
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TUNNELBANA
En minuts promenad Jll
tunnelbanan.
Resan Solna strand –
T-centralen tar Jo
minuter med blå linje
PENDEL- & FJÄRRTÅG
700 meter bort ligger
Sundbybergs centrum
med pendeltågstaJon.
Resan Sundbybergs
staJon – Stockholm city
tar åRa minuter.
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TVÄRBANA
Närmsta hållplats ligger vid
Bällstabron. Resan Jll Alvik
tar åRa minuter. Det ﬁnns
även en staJon vid
Sundbybergs staJon som tar
dig Jll Solna centrum på
fyra minuter och Jll Solna
staJon på sju minuter.
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FLYG
Med bil tar du dig Jll
Bromma ﬂygplats på nio
minuter. Om du ska Jll
Arlanda, går ﬂygbussarna en
8 minuters promenad iväg.
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BÅT
Ta båten Jll jobbet maj september. Båten utgår från
Klara Mälarstrand, eR
stenkast från Stockholms
centralstaJon.
KANOT
Om du vill komma närmare
vaRnet, så Jllhandahåller
Strand lånekanoter.
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BROMMA

2900 METER
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KUNGSHOLMEN

3300 METER

VI BYGGER FÖR
MÄNNISKAN
•
•
•

Stressrelaterade sjukdomar har ökat med
nästan 500% på 7 år.
1/5 av sjukskrivna kvinnor har en diagnos
relaterad Jll stress.
Den arbetande svensken anser aR det är
balansen mellan arbete och friJd som skapar
välbeﬁnnande på jobbet.

Källa: Försäkringskassan 2017, Jusek lyckotermometer 2017

Vasakronans
drivkra,:
Hjälpa verksamheter
aR aRrahera nya
medarbetare och
få dem aR trivas
och må bra
på jobbet.

”Fem minuters ak.vitet
i naturen minskar stress.
Utomhusak.vitet ger
också stärkt kogni.v
förmåga, förbä<rad
psykisk hälsa och ökat
självförtroende.”
Källa: Folkhälsomyndigheten, Friluesliv för god folkhälsa, 2012
( hRps://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluesliv/)
/ BBC News, 'Green' exercise quickly 'boosts mental health’, 2010

FLEX
Flex är akJvitet och rörelse. Med
moJon ökar minnet, koncentraJonen
och stresståligheten. Vi har enklare
aR ta in och lära oss nya saker.
Arbetet blir mer eﬀekJvt och vi
presterar bäRre på jobbet, något
som smiRar av sig på såväl kollegor
som verksamhetens resultat.

DÄRFÖR
HAR VI
BYGGT
STRAND
Vi hjälper våra hyresgäster aR ta
vara på naturens, vaRnets och
moJonens posiJva inverkningar
– på medarbetare, kultur och
företagets siﬀror.
Vi gör det genom aR ta fasta på
två arbetssäR: Flex och Flow.

FLOW
Flow är fokus och avkoppling.
I naturnära miljöer med frisk lue och
naturlig akJvitet, ökar kreaJviteten
och förmågan aR tänka annorlunda.
Stresshormonerna i blodet minskar
och muskelspänningarna blir färre.

FLEX/
AKTIVITET
OCH RÖRELSE

Strand erbjuder utomhuskontor och möjlighet aR jobba från gården, bryggan
eller promenadslingan. Det ﬁnns cykelinfart räR in i byggnaden, cykelservicestaJoner, cykeltväR och designade omklädningsrum.
Ladda baRerierna i naturen och ta måndagens uppstartsmöte i något av de
färdiga promenadstråken. Lunch-jogga utmed Bällstaviken och avsluta med
eR pass i utegymmet. Ta med nya kunder på eR paddelmöte.

Strand är fullt av inspirerande sammanhang som överraskar hjärnan. Ytor för
reﬂekJon och gemenskap. Unika mötes- och rekreaJonsformer, inne och ute.
Ta båten Movitz Jll jobbet - eller ta en AW där på väg hem med kollegorna
(det ﬁnns både frågesport och fullständiga räsgheter).
Här ﬁnns community tables med akJviteter designade för mental träning.
Vänliga påminnelser på väggarna hjälper Jll aR fokusera här och nu.

FLOW/
FOKUS OCH
AVKOPPLING

DET HÄR
ÄR STRAND

Vi totalrenoverar 4 beﬁntliga byggnader,
binder ihop huskropparna med en ny
länkbyggnad i glas och öppnar upp med
gemensamma ytor ner Jll vaRnet.
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Solna Strandväg 74-86
Total yta: 25 000 kvm
Lokalstorlekar: 300 - 25 000 kvm
Antal våningar: 9
Planerad inﬂyR: Q1 2020
MiljöcerJﬁering: LEED Guld
Hotell, service, restauranger i
området

•
•
•
•
•
•
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Tunnelbana, pendeltåg, tvärbana
Bussar, färja, cykelväg, nära
traﬁkleder
Garage i huset för bil och cykel
70 laddningsplatser för elbil
100+ cykelparkeringsplatser
Cykelservice i huset
Egen strand med kanotled

