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Skanska välkomnar Columbus till kontorshuset Aqua,
Malmö
Skanska har tecknat ett 5-årigt hyresavtal om ca 900 kvm med ITkonsultbolaget Columbus AB i det nya kontorshuset Aqua. Inflyttningen sker
våren 2022.
Kontorshuset Aqua ligger i Citadellsstaden på Universitetsholmen i Malmö,
med ett fantastiskt läge alldeles intill kanalen och med Malmö C på bekvämt
gångavstånd. Aqua är utformat för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar
livsstil för att människor, företag och natur ska må bra. Aqua byggs enligt den
internationella standarden WELL och hållbarhetscertifieras enligt LEED, högsta
nivån. I Aqua får varje kontor sin egen terrass anpassad för utomhusarbete. På
entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt cykelhotell, duschar och
omklädningsrum.

-

Genom flytten till Aqua får vi en modern och flexibel plats att möta
kunder och arbeta på. Området kring Aqua inspirerar med sitt miljötänk
och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss på Columbus, både internt och
genom att vi möjliggör ett hållbart företagande – oavsett industri. Vi
erbjuder strategi och den digitala expertis som efterfrågas idag och
imorgon. Med en ny, modern, aktivitetsbaserad arbetsplats som Aqua
erbjuder kommer vi både arbeta effektivt och hämta inspiration
tillsammans med kunder och kollegor. Vi längtar! säger Per Fredriksson,
Global People Director at Columbus A/S.

Aquas gröna innergård bjuder på sköna sittplatser och i området byggs
dessutom en kanalpromenad, utmärkt för walk-and-talks, lunchpromenader
och träningspass i utegymmet.

-

Vi är mycket glada över att få välkomna Columbus till Aqua och ser
fram emot att tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats. I Aqua får
Columbus ett modernt kontor med stor personlighet, hjärta och värme.
I och med detta är Aqua uthyrt till ca 80% säger Jessica Andersson,
Marknadsansvarig Skanska Öresund.

Läs mer om projektet Aqua på: skanska.se/aqua
Läs mer om Columbus på: https://www.columbusglobal.com/sv/
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