
Din verksamhet – vår service

VISITORS CENTRE



ETT PROFESSIONELLT, SNABBT  
OCH TREVLIGT BEMÖTANDE 

Receptionen ger första intrycket  
för era kunder och affärskontakter. 
Vi hjälper besökare med infor- 
mation om området, företagen, 
möten och service på Lindholmen.

HÄNVISNING UPP  
TILL KONTORET

Vi hänvisar era besökare till rätt 
ingång och våning.

POSTFACK SAMT  
POSTHANTERING

När som helst under våra öppet- 
tider kan ni kan komma till oss 
och lämna utgående färdigfran-
kerad post, eller hämta upp 
den post som vi har tagit emot 
och förvarat säkert åt er i vårt 
postrum. Postnord hämtar ut-
gående post under eftermiddagen 
varje dag. 

UTLÄMNING AV TAGGAR/ 
NYCKLAR VIA ÄLVSTRANDEN 
UTVECKLING

När ni beställt nycklar eller in-
passeringstaggar av Älvstranden 
Utveckling kan dessa hämtas  
upp under receptionens  
ordinarie öppettider.  

FRI LEVERANS AV CATERING-
BESTÄLLNINGAR UPP TILL  
KONTORET MELLAN 08.00– 
16.00 PÅ VARDAGAR

Genom oss kan ni beställa lunch 
eller fika till kontoret med fri  
leverans, uppdukning och undan- 
plockning vid bestämd tid.

FELANMÄLNINGAR 

Skulle det vara något som är fel i 
er lokal så är det till Älvstranden 
Utveckling som ni ska anmäla 
det. Felanmälningar görs på deras 
webbplats där det finns ett enkelt 
formulär att fylla i. Det är viktigt 
att det är ni som sitter i lokalen 
som anmäler felet så att Älvstran-
den Utveckling har rätt kontakt-
väg att gå till vid eventuella frågor. 
Läs mer på alvstranden.com

INLÄMNING AV KEMTVÄTT  
(DOWNSTAIRS)

I samarbete med Downstairs är vi 
både inlämning- och uthämtnings- 
plats för kemtvätt. 

INLÄMNING / UTLÄMNING  
PRIVATA LEVERANSER

Vi kan hantera privata leveranser 
med ett värde på max 1000 kr  
som lämnas i receptionen för  
upphämtning av någon annan  
inom 24 timmar. Sådana leveranser 
måste föranmälas till oss via mejl 
eller samtal. 

TJÄNSTER SOM INGÅR FÖR  
ER MED KONTOR I HUSET

TILLÄGGSTJÄNSTER FÖR  
VÅRA KONTORSKUNDER
ANMÄLNING, REGISTRERING  
& AVISERING AV BESÖKARE

Vi aviserar era besök till besöks- 
mottagaren på det sätt ni önskar 
med såväl registrering, brickor 
och samtal till kontaktperson.  
En extra trygghet att besökaren tas 
emot med ett proffsigt bemötande 
på kontoret.

HANTERING AV  
INKOMMANDE PAKET 

Vi tar emot era paket och  
mejlar antingen en kontaktperson 
eller paketets adressat. Paketen 
förvaras i vårt postrum tills att 
ni hämtar upp dem. Vid tillfällen 

med väldigt stora eller många pa-
ket ringer vi och är tacksamma om 
det kan hämtas upp samma dag.

TELEFON/VÄXELSERVICE

Växelfunktion med vidarekoppling 
till respektive kontaktperson. 

FASTPRIS FÖR HANTERING AV 
UTGÅENDE DHL-FÖRSÄNDELSER

Vi kan förbereda och skicka 
era paket via DHL för en fast 
månadskostnad, och direkt- 
fakturerar endast DHL:s till- 
kommande fraktkostnad. Perfekt 
för er som skickar mycket paket. 

SERVICETJÄNSTER ON DEMAND
CATERING

Vi erbjuder catering av olika slag, 
bland annat frukost, fika och 
lunch. Läs mer om vad vi kan  
erbjuda på hemsidan  
chalmerskonferens.se

UTSKRIFTER

Om ni har behov av att skriva ut  
kan vi hjälpa er med detta mot  
en kostnad.

SKICKA ENSKILDA  
DHL-FÖRSÄNDELSER

Vi kan hjälpa er att skicka paket 
via DHL och sedan faktureras ni 

kostnaden för sändningen samt en 
servicekostnad. Lösningen för er 
som bara skickar paket då och då. 

BLOMSTERBUD

Vi beställer samt tar emot era 
blommor och meddelar er när de 
finns att hämta hos oss. 

PRODUCERA NAMNSKYLTAR

Om ni behöver namnskyltar till 
event/konferenser erbjuder vi 
detta mot en kostnad.

http://alvstranden.com
https://chalmerskonferens.se


Chalmers Konferens & Restau-
ranger har som uppdrag att 
utveckla och skapa förutsättningar 
för möten på Chalmers två Cam-
pus, Johanneberg och Lindholmen 
samt på Universeum. Bolaget 
ägs av Chalmers Studentkår och 
serverar smidig service, ett brett 
utbud och förmånliga priser till 
studenterna på Campus under 
studietiden. Den vinst vi genererar 

i vår övriga verksamhet går till- 
baka till våra ägare, studenterna!
 Verksamheten omfattar idag ett 
flertal restaurang- och café- 
enheter samt konferens- & arrang-
mangsverksamhet. Våra enheter på 
Lindholmen är Visitors Centre, Café 
C, L´s Kitchen, Ĺ s Resto, Lind-
holmen Conference Centre samt 
Kokboken. Läs mer på  
chalmerskonferens.se

Älvstranden Utveckling AB är ett 
kommunalt fastighetsbolag och en 
del av Göteborgs Stad.  
Vår kärnverksamhet är hållbar 
mark- och fastighetsutveckling med 
fokus på genomförande och vårt  
uppdrag är att förverkliga Vision 
Älvstaden i de områden vi utvecklar. 
Tillsammans med staden och i  
samarbete med näringslivet arbetar 
vi för en hållbar stad, öppen  
för världen.
 Vi har sedan 1990-talet varit med 
och utvecklat Göteborg längs med 

Göta älv. Steg för steg har vi fyllt 
varvs- och industriområden med 
nya verksamheter, bostäder och 
mötesplatser. Vi äger stora ytor  
utvecklingsbar citynära mark  
längs båda sidor Göta älv och i  
de flesta av de områdena äger vi 
också fastigheter som vi utvecklar 
och förvaltar. 
 Vi är den största fastighetsägaren 
på Lindholmen och det är även här 
vi själva har vårt kontor. Läs mer på 
alvstranden.com

Lindholmen Science Park är 
förutom ett dynamiskt och 
kreativt område, även en arena 
för samverkan utan geografiska 
gränser. Inom arenan drivs flera 
av Sveriges främsta utvecklings- 
projekt, med fokus på morgon- 
dagens mobilitet för människor 
och gods. Med utgångspunkt från 
samhällsutmaningar och ett ge-
mensamt behov av ny kunskap ac-
celererar vi möjligheterna till nya 
lösningar, vilket långsiktigt skapar 
ökad tillväxt och innovationskraft 
för Sverige.
 Lindholmen Science Park är  
nu Göteborgs mest kunskaps- 

intensiva och expansiva om-
råde. Idag spenderar ca 30 000 
människor sin tid här varje dag. 
Det är studenter, forskare, 
gymnasieelever, boende, entre-
prenörer, medarbetare vid inter-
nationella företag och nationella 
myndigheter, hotellgäster och 
nyfikna besökare. Läs mer  
på lindholmen.se

PRENUMERERA PÅ  
VÅRT NYHETSBREV

http://chalmerskonferens.se
http://alvstranden.com
http://lindholmen.se


031–764 70 00

info@lindholmen.se  

Lindholmspiren 3–5
Box 8077, 402 78 Göteborg

ÖPPETTIDER 

måndag–torsdag kl 07.30–17.00
fredag kl 07.30-16.00


