
NU SÖKER VI 
INTRESSANTA GRANNAR
TILL VÅRA NYA HYRESGÄSTER I PRIORN!



Här får ni ett kontor som inte bara har 

Malmös bästa kommunikationer, utan 

även Malmös bästa grannar. Med station 

Triangeln runt hörnet, kan du nästan ta 

dig torrskodd till jobbet en regnig dag. 

Annars går det bra att ta bussen, el-

skotern, cykla eller till och med bilen. 

Ett kliv ut genom dörren och du kan välja 

på att hänga/springa/strosa i 

Pildammsparken, äta lunch på Malmö 

konsthall, shoppa loss i Triangeln eller 

hitta precis det där du letade efter i 

butikerna längs med Södra 

förstadsgatan. 

COWI, Region Skåne, Här! och E.ON 

Wind har redan bestämt sig. 

Nu vill de ha några spännande

grannar att flytta ihop med.

DET GÖR PRIORN
TILL EN RIKTIGT
VASS ARBETSPLATSMITT I 

MALMÖ,
MED BÄSTA 

LÄGET



DET HÄR
ÄR PRIORN

• 13 000 kvm kontorsyta

• Sju våningar högt

• Lokaler från 500 – 2 400 kvm

• 750 kvm butik/showroom i bottenplan

• Högsta miljönivåcertifiering – LEED Platinum

• Solig och stilla innergård

• Inflyttning första kvartalet 2020

• Över 40 restauranger & caféer i närområdet

• Levande stadsdel med boende och kontor

• Shopping - Triangelns köpcentrum med 

120 butiker och Södra Förstadsgatan

med 55 butiker 

• Bästa pendlingsförutsättningar 

– bara Citytunneln har över 25 000 

pendlare/dag 

• Garage i huset för bil och cykel

• 70 laddningsplatser för elbil

• 100+ cykelparkeringsplatser

PILDAMMSVÄGEN/S:T JOHANNESGATAN



Triangeln är Malmös främsta knutpunkt. Här binds tåg och bussar ihop 
till ett kraftfullt kommunikationsnav. Och det är lika lätt att nå Priorn 
till fots, på cykel och med bil. 

NÄRA TILL ALLT
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BUSS
• Stadsbusslinjer: 1, 2, 6, 7, 8, 35 
och 54. Regionbuss: 141.
• Flygbuss till Malmö Airport, 
1-2 gånger per timme, resan tar 
en dryg halvtimme.

PARKERING
• 820 parkeringsplatser
• Parkeringshus öppen dygnet 
runt

SÖDRA FÖRSTADSGATAN
Kanske Malmös bästa 
shoppingstråk med ett rikt 
utbud av spännande butiker, 
som exempelvis AB Smålands 
livsstilskoncept.

SÖDERTULL
En solig plats vid kanalen med 
ett spännande utbud av 
restaurang och nöje. Här finns 
möjlighet att doppa tårna i 
vattnet på lunchen.
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TÅGSTATION
Pendeltåg och Öresundståg
• Malmö centralstation 3 min
• Kastrup flygplats 17 min
• Köpenhamn C 32 min

BUSS
1400 bussar
per dag

CYKELBANOR
Enkelt ta sig runt 
och parkera
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KONSTKVARTER
OCH NATUR
Spännande grannar som 
Malmö konsthall, Malmö 
Opera, Pildammsparken. 
Listan kan göras hur lång som 
helst.
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MALMÖ KONSTHALL
Har ett av Nordeuropas största rum för samtida konst 
+ ett av Malmös bästa lunchställen.

MALMÖ OPERA
Ett fantastiskt funkispalats med en av Europas största 
scener och en salong som rymmer över femton hundra 
personer. Om ni vill gå dit på dagen finns både 
restaurang och guidade lunchvisningar. 

MALMÖ STADSTEATER
En av landets mest omtyckta teaterscener, Intiman, 
ligger vägg i vägg med Malmö Opera. Teatern är 
k-märkt och erbjuder, som namnet föreslår, en intim 
upplevelse där skådespelare och publik kommer 

väldigt nära varandra. 



PILDAMMSPARKEN MAGISTRATSPARKEN KONSTHALLSTORGET SANKT JOHANNES
Med sin vackra arkitektur och resliga 
hållning blickar Sant Johannes kyrka

ner över torget framför Triangeln. 

Torget framför Malmö konsthall är 
Malmös mesta knutpunkt för skejtare. 
Här finns även bänkar i söderläge för de 
som glömt brädan hemma. 

En rofylld och vacker plats som passar 
perfekt för eftertänksamhet och vila. En 
mikropaus som fyller på batterierna. 

Naturen runt knuten. Här rensar ni 
huvudet, går, joggar, solar eller varför 
inte ta ett arbetsmöte i det gröna?



Vi vill att ni ska trivas på er arbetsplats. Ni ska ha 

möjlighet att röra på er på lunchen och samtidigt få 

chans till avkoppling och fokuserat arbete. Priorn, 

med ena foten i staden och den andra i stillheten 

runt Pildammarna, erbjuder många valmöjligheter 

både för kropp och för själ. Dessutom bidrar vi 

med all vår kunskap om en modern arbetsplats och 

en utsikt som sträcker sig ända bort till 

Köpenhamn. En klar dag.

Men framförallt så bygger vi Priorn i en levande 

stadsdel med boende, turister, flanörer, 

motionärer, restauranger, kultur, kontor, shopping 

och hotell. Den perfekta mixen för en spännande 

plats.

FLEX
Flex är aktivitet och rörelse. Med motion ökar minnet, 

koncentrationen och stresståligheten. Vi har enklare 

att ta in och lära oss nya saker. Arbetet blir mer 
effektivt och vi presterar bättre på jobbet, något som 
smittar av sig på såväl kollegor som verksamhetens 
resultat.

FUN
Kreativa arbetsplatser är bättre på att:

- Lösa problem.

- Förebygga och hantera utmaningar.
- Utveckla sin egen och andras motivation.
- Utveckla affärsidéer och produkter.

DÄRFÖR
UTVECKLAR
VI PRIORN



”Genom att överraska hjärnan, 
prova nya saker, umgås med nya 
människor och göra saker på nya 

sätt kan vi öva upp vår kreativitet”
Gabriella Wejlid, föreläsare i kreativitet

GAME
SET
MATCH

1930 invigdes Tennishallen på den plats där vi i dag ser Priorn växa fram. Fastigheten 
Priorn 5 var länge en del av Malmö IP, men området delades upp när Pildammsvägen 
byggdes. Från Priorn kommer ni att ha gratis första parkett till alla matcher
nere på fotbollsplanen.



AKTIVITET
Ett öppet bottenplan

och en stor fin innergård 
drar folklivet till sig.



JOBBA,
springa, promenera, 

gå på utställning, 
shoppa, skejta. Priorn 

- mitt i smeten.



Smart & Klart
Inflyttningsklart,
kan växa i huset,

flexibla avtal.

BÄSTA LÄGE
Två minuter från 

Triangeln. Hit 
kommer du enkelt 

med tåg, buss, cykel 
och t om bil. 





Effektiva och 
ljusa lokaler

Upp till 150
arbetsplatser per plan.

LJUS
Vi utnyttjar Priorns 
fria läge för att få in 
mycket ljusinsläpp 

från flera 
väderstreck.



Flera plan
1660 kvm per plan, 
högst upp i  huset.

KONTOREN
Stramhet och elegans 

har varit ledord för 
gestaltningen av 
Priorns interiör.



Marlene Vintenius
Telefon: 070-810 05 22 

E-post: marlene.vintenius@vasakronan.se

VILL DU VETA MER?


