Öresundsregionens
högsta kontorshus och
Malmös nya landmärke

På tröskeln till
resten av världen
The Point är den sista etappen i projektet Point Hyllie. The Point i Hyllie sticker
både upp och ut. Nu när höjden, på 110 meter, är nådd känner vi både glädje
och stolthet över Malmös nya landmärke – det högsta renodlade kontorshuset
i Öresundsregionen, en unik byggnad på tröskeln till resten av världen. Går ni
i flyttankar är du välkommen att kontakta oss för en närmare presentation av
The Point och personligt anpassade kontor.
Välkommen till framtiden.

30 meter till stationen.
11 min med tåg till
Copenhagen Airport.
Bästa sättet att beskriva The Points
geografiska läge är ”mitt i”. Mitt i
Hyllie City, Malmös nya och snabbväxande stadsdel.

Max en
kopp kaffe

Ska du till och från Copenhagen Airport så
hinner du knappt med en kopp kaffe på den
korta resan om cirka 11 minuter. Du når Malmös
ringvägar och motorvägen på någon minut
och från Hyllie station, ett ögonkast bort, når
du Malmö City under tiden du läser ett mejl.
För den som vill kombinera jobb med motion
och miljömedvetenhet finns det gott om
cykelparkeringar både vid och i The Point.

Malmös nya nav
Det är ingen överdrift att påstå att Hyllie är på
väg att bli det nya näringslivsnavet i Malmö och
Öresundsregionen. Fler och fler huvudkontor
väljer Hyllie. En viktig anledning är förstås den
absoluta närheten till Copenhagen Airport,
Köpenhamn och kommunikationer i övrigt.
Runt hörnet hittar du även Emporia,
Malmömässan, Malmö Arena, trevliga
restauranger och butiker, bland annat
ett stort svenskt möbelvaruhus.

Stegräknaren hinner
knappt ticka igång
Avståndet från tågstationen, Hyllie station,
mäts bäst i steg. Och vägbeskrivning behövs
knappt heller ges till den som ska besöka
The Point – ”rakt fram” eller ”mitt emot”
räcker som information för den som
kommer med tåg. Besökare i bil
siktar förstås enklast in sig på den
högsta byggnaden i området.

Kontorshuset
med eget hotell
och lobbybar.

The Points närmaste granne är Quality
Hotel View, ett utpräglat konferenshotell. Faktum är att hotellet på många
sätt är mer än bara en granne – vi är
hopbyggda så att vår lobby går direkt
in till hotellets lobby. Och dit är våra
hyresgäster mer än välkomna. Bjud dina
kunder på en internationell hotellfrukost,
eller gör Bar X & Lounge i hotellobbyn
till ert eget after work-ställe. Det är få
kontorshus som kan erbjuda den här
oslagbara servicen till sina hyresgäster.

Konferenser för våra
hyresgäster
Quality Hotel View har 28 konferenslokaler
och en total kapacitet för 1 050 personer.
Hotellet hjälper gärna våra hyresgäster att
arrangera allt från mindre möten och konferenser till mässor, banketter och kongresser.
De arrangerar event, mingel och middagar för
upp till 800 personer. Allt skräddarsytt om man
vill genom anpassning av lokaler, möblering
och menyer. Hotellets Quality Meeting
Advisors hjälper gärna till med planeringen.

Några av hotellets tjänster för dig
som hyresgäst:
• Bemannad reception dagtid
• Fika/frukt-service
• Totalt 28 konferensrum som kan bokas
• Lunchbokningar
• Kemtvätt
• Postlämning
• Möjlighet till träning på hotellets gym
All service i lobbyn erbjuds i Quality Hotel
Views regi. För detaljerad information,
se separat infoblad.

Med The Points nytänkande arbetssätt skapar vi bästa möjliga förutsätt
ningar för att kontorsmiljön ska präglas
av högt i tak. Det gäller både den
faktiska takhöjden på tre meter och
den positiva känsla som en stimulerande miljö bidrar med. För att nå
hela vägen fram är vi därför med er
genom hela processen i planeringen
av ert nya personliga kontor.

Flexibelt och effektivt
The Point är ett flexibelt kontorshus och kan ta
emot hyresgäster som behöver allt från 150 kvm
till flera våningsplan. Inom detta är möjligheterna
många. Ni kan skapa ett öppet aktivitetsbaserat eller
ett mer traditionellt kontor. Eller varför inte både
och? Valet är ert och vi hjälper er att hitta det som
passar er verksamhet och er personlighet bäst.

Både arbets- och
trivselplatser
Nytt kontor, nya möjligheter. En flytt är ett bra
avstamp för att befästa det gamla och/eller
markera det nya. En genomtänkt kontorslösning ökar både produktiviteten, skapar ett
bättre samarbetsklimat och stärker företagskulturen. Vi hjälper dig inte bara att skapa nya
arbetsplatser, vi hjälper dig skapa trivselplatser.

Skiss på ett 150 kvm
stort kontor i The Point.

Högt i tak på flera sätt.

Det har länge ansetts vara lite
osvenskt att sticka ut. Numera vågar
vi dock visa de svenska framfötterna
lite oftare. Med regionens högsta,
renodlade kontorsbyggnad har vi
också vågat slå fast att premium är
den kvalitativt lägsta nivå vi har på
byggmaterial, inredning och annat
av fysisk karaktär. Ett hus som sticker
upp högst måste också sticka ut på
övriga sätt.

I huvudet på en arkitekt

Också ett varumärkesbygge

”Huset ska vara en skulptur
som får staden att fungera
och bli levande”

Alla företag har sitt varumärke och sin fram
toning att ta hänsyn till när det kommer till
både det funktionella och det visuella. Vår
grundtanke har hela tiden varit att varumärket
The Point tillsammans med ditt företags varumärke ska kunna stärka varandra och skapa en
gemensam attraktiv bild. Men framför allt ska
ert kontor bidra till att stärka ert varumärke
gentemot både befintliga och nya kunder.

”Huset ska vara en skulptur som får staden att
fungera och bli levande”. Orden är arkitekten Lone
Wiggers på arkitektfirman C.F. Møller i Köpenhamn. Hela Point Hyllie blir, tillsammans med
The Point, både en samlingspunkt och ett signalvärde för hela Hyllie. Arkitekturen är inspirerad av
det nordiska ljuset, av platsen och dess funktion.
Fasaderna är veckade som solfjädrar och lutar
inåt för en känsla av backar mer än gigantiska
husväggar. Formerna är dynamiska, med fasader
i glas, både täta, genomskinliga och helt klara.

Lone Wiggers, arkitekt.

Platsspecifika verk
Bakom inredningen och gestaltningen av The
Points allmänna ytor står curator/coordinator Nina
Warnolf och interior designer/creative director
Nanna Lagerman: ”The Points allmänna ytor
kommer att upplevas som sobra och behagligt
sinnliga med sina taktila ytor och unika detaljer.
Med hjälp av en blandning av platsspecifika verk
och ljusarmaturer som skapar strukturer och
reliefer på vissa av väggarna och i foajéns takrymd
vill vi arbeta lekfullt och vackert för att skapa liv
och spännande upplevelser i de olika ytorna.”

Med premium
som lägsta nivå.

”Med en designscen i
världsklass i regionen är
valet att arbeta med lokala
designers för ett par platsspecifika verk lätt.”
Nina Warnolf, curator/coordinator
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110 M
Vi siktar alltid mot guld.
Miljöarbete är visserligen ingen
tävlingsgren. Men det är en ambition,
en strävan och en målsättning. Att
nå “Miljöbyggnad Guld” som mål
är givet. Och när det gäller själva
ambitionen försöker vi överträffa
100 procent – vi sätter samma siffra
på det som på The Points höjd,
nämligen 110 meter!

Människans miljö
Vi får dock inte glömma kopplingen mellan
arbete, prestation och människa. Den mänskliga
miljöaspekten tar vi alltid hänsyn till. Vi strävar
efter att planera och utforma våra hus så att de
känns både attraktiva och trivsamma. Det kan
handla om utsikt, om gemensamma ytor, tysta
rum, ljud, ljus etc. Det är ju inte miljöarbete i
traditionell mening. Men det påverkar ett annat
klimat som är nog så viktigt – arbetsklimatet.

Vårt miljöarbete i korthet

TAKHÖJD:

Ca 600–900

KOMMUNIKATIONER:

3m

• Miljöarbetet konkretiseras med tydliga mål
som innebär att utfallet kontinuerligt kan 		
mätas och förbättras.
PARKERINGSPLATSER (P MALMÖ):
• Utifrån ett miljöperspektiv beaktar vi 		
möjligheter och risker i verksamheten.
• Aktivt arbeta för att minska vår klimatpåverkan.
• Aktivt verka för en god inomhusmiljö.

3 500 st

INFLYTTNING FRÅN:

Q1 2020

• Aktivt samverka med våra hyresgäster,
leverantörer och övriga samarbetspartners
för att minimera miljöbelastningen.

110%

29 våningar

ca 20 500 m2

Frågor?
Kontakta oss gärna!

Jenny Wohlfart
Uthyrning

073 – 149 84 37
jenny.wohlfart@annehem.se

Annehem Bygg & Projekt AB Hyllie stationstorg 21
040 - 16 77 75 info@annehem.se

Se filmen om Malmös
nya landmärke på thepoint.se
Skanna koden
med en QR-app
eller direkt med
din mobil.

