
 
 

 

Om United Spaces:  

United Spaces är en av Sveriges ledande aktörer inom coworking och framtidens sätt att arbeta. Sedan starten 
1999 har United Spaces varit en mötesplats där entreprenörer, små och medelstora företag möts och utvecklas. 
United Spaces har under senaste året öppnat flera nya arenor och har nu 10 coworkingkontor i fem städer runt 
om i Sverige på totalt över 30 000 m2 och med tusentals medlemmar. United Spaces är sedan 2019 ett helägt 
dotterbolag till fastighetsbolaget Castellum. www.unitedspaces.com 

 

 
 

Pressmeddelande Göteborg 2021-10-06 

 

Ny arena på Lindholmen gör United Spaces störst i 
Göteborg på coworking  

Med öppnandet av sin nya anläggning på Lindholmen tar United Spaces position som 
den ledande aktören inom coworking i Göteborg.  

”Nu står vi stadigt på bägge sidor av älven, med ena foten i stadens traditionella 
centrum och den andra på Hisingen där framtidens innovativa näringsliv går för 
högtryck”, säger Yvonne Sörensen, VD för United Spaces. 

 

Återgången till kontorslivet efter pandemin har gjort coworking till ett glödhett alternativ för 
verksamheter som söker större flexibilitet och mer kreativa mötesplatser. Många bolag ser 
över sina befintliga lokaler och coworking har gått från en kul trend till en viktig punkt på 
företagsledningens dagordning.  

Den nya arenan har plats för 500 medlemmar och ligger i nybyggda innovationscentret Uni3 
by Geely på Lindholmen, det gamla varvsområdet som nu är knutpunkt för aktörer inom IT, 
tech och hållbar fordonsutveckling. I första steget öppnas Hus 12 (2100 kvm), följt av Hus 11 
i 1 april nästa år (2000 kvm). 

”Denna typ av flexibla arbetsmiljöer är ett väldigt bra tillskott till Lindholmen Science Parks 
innovationskluster. Med fler aktörer och kompetenser i vårt ekosystem ökar vår 
gemensamma innovationskraft”, säger Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park. 

United Spaces Lindholmen är totalt 4 163 kvadratmeter i ett koncept där lokalt möter globalt, 
historia och framtid hänger ihop och där humor är en aktiv ingrediens.  

Arenan är indelad i fyra ”kvarter”, alla med unik design och inredning. Inredningen är en mix 
av skandinavisk formgivning med kontrasterande inslag som kaféet Röda Rummet med sin 
inredning i varmt kinarött. Designbyrån Specific Generic har gått all-in i stadens själ med 
många kärleksfulla referenser i t.ex. de olika mötesrummens namn. United Spaces 
samarbete med kameratillverkaren Hasselblad återspeglas i att ett av de större 
mötesrummen kallas Victor och Erna Hasselblads rum.  

”Helheten handlar om att tolka och framhäva Göteborgs roll som fönster mot världen, både 
historiskt och för framtiden”, förklarar Maja Bernvill, creative director på Specific Generic. 
”Balansen mellan natur och teknologi är också en viktig del i konceptet.” 

Geografiskt ligger den nya arenan tvärs över älven från Östra Hamngatan 16, där bolagets 
första anläggning i Göteborg nu moderniserats och blivit dubbelt så stor med plats för 700 
medlemmar.  

”Det känns verkligen att Göteborg är en expansiv stad där det händer mycket, inte minst på 
kontorssidan. Vi har ett högt tryck på Östra Hamngatan, och på Lindholmen har vi redan 
intressanta diskussioner med flera aktörer i framkant inom teknologi och fordonsindustri”, 
säger Yvonne Sörensen. 

http://www.unitedspaces.com/
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Fakta om United Spaces Lindholmen: 

• Totalt 4 163 kvadratmeter working space fördelad på en stor lounge (900 kvadrat), 
flex office (260 kvadrat), 48 stycken private offices och 18 mötesrum för 2-70 
personer 

• Tre olika medlemsnivåer: lounge, flex office och private office för upp till 100 personer 

• Reception, kaffe/te, events, printer, wifi, posthantering, medlemsaktiviteter och frukost 
ingår i alla medlemskap 

 

För mer information: 

Yvonne Sörensen, VD United Spaces, tel 0709-841077 

Malin Midhed, marknadschef United Spaces, tel 0765-272379 

 

http://www.unitedspaces.com/

