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Medlemskap
Viewpoint Avenue är ett affärsnätverk för aktiva företag som ser nytta av att samverka i en
attraktiv miljö. Syftet är att skapa ett nätverk för oss som vill ha en arbetsplats och kollegor
där vi stöttar varandras verksamheter. Hit ska man komma för möten, konferenser och
event, kunna träffa nya kollegor, göra affärer och arbeta effektivt. Ju mer du delar med dig
desto mer får du tillbaka i form av trivsel och kontakter som kan leda till både nya vänner
och bättre affärer.
Vi har en relativt låg medlemsavgift vilket utgår från att vi samarbetar om lokalernas
utnyttjande. För en sund ekonomin behöver vi välkomna gäster som vill arbeta, konferera
eller ha event hos oss, utan att för den skull ha en ”svängdörrsprincip”. Uthyrning av altan
och lounge till externa gäster sker aldrig mellan 9-12 och 13-16 på vardagar för att
säkerställa ett ostört arbetsklimat för oss medlemmar.
Vi påverkar i hög grad själva hur vi vill ha det som medlem genom regelbundna möten där vi
diskuterar och beslutar i demokratisk anda. Nedan ser du våra medlemsalternativ.

1 Kontorsrum
Rumshyra: 9 500/14 300/19 500 kr per månad vid 9 månaders uppsägningstid
Medlemsavgift: 495 kr per anställd och månad
I priset ingår:
 Möblerat* kontorsrum
 Post- och godshantering
 Städning av kontorsrum en gång per vecka
 Internetuppkoppling via fiber – trådlöst och fysiskt.
 Fri tillgång till lediga flexplatser och obokade mötesrum
 Marknadsföring genom exponering på gemensam hemsida
 Uppsättning av företagsnamn på entréplan och våning 5
 Fri frukost och After-work en gång per månad och anställd.
 Tillgång till skrivare, scanner och kopiator (kopior/utskrifter debiteras till
självkostnadspris 1 kr per kopia i sv/v och 2 kr färg kvartalsvis i efterhand).
 Fri tillgång till kylskåp, frys, 2 mikros, kaffebryggare, tekokare och perkulator.
 Mötesrum och altanen får bokas med en pott om 2000 kronor per månad. Rummen
debiteras med 190 kr per bokad timma för samtalsrummen, 380 kr/tim för
konferensrummet, 760 kr/tim för styrelserummet och 950 kr/tim för lounge & altan.
*=Höj- & sänkbart arbetsbord, ergonomisk kontorsstol och förvaringshurts/-skåp
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2 Flexplats
Grundpris: 3 500 kr per månad vid 6 månaders uppsägningstid
Medlemsavgift: 495 kr per anställd och månad
I priset ingår:
 Post- & godshantering
 Tillgång till flexplats under upp till 80 bokade timmar/månad
 Fri frukost och After-work en gång per månad och anställd. Gäster debiteras 120
kr/person.
 Internetuppkoppling via fiber – trådlöst och fysiskt
 Fri tillgång till kylskåp, frys, 2 mikros, kaffebryggare och tekokare
 Ett låst utrymme per företag. Möjlighet att hyra extra utrymme för 500 kr per månad
 Tillgång till skrivare, scanner och kopiator (kopior/utskrifter debiteras till
självkostnadspris 1 kr per kopia i sv/v och 2 kr färg kvartalsvis i efterhand).
 Marknadsföring genom exponering på gemensam hemsida
 Uppsättning av företagsnamn på entréplan, våning 5 och 6
 Mötesrum och altan får bokas för 190 kr per timma för samtalsrummen, 380 kr/tim för
konferensrummet, 760 kr/tim för styrelserummet och altanen för 950 kr/tim.

3 Postbox
Grundpris: 995 kr per månad vid 3 månaders uppsägningstid
Medlemsavgift: 495 kr per anställd och månad
I priset ingår:
 Företagsadress: Kungsportsavenyn 10, 411 36 Göteborg
 Hämta post under dagtid
 Uppsättning av företagsnamn på brevlådan
 Inbjudan till frukost och After-work en gång per månad för en person. Gäster debiteras
120 kr/person.


Möjlighet att boka mötesrum/konferensrum/utbildningsrum/altan till ordinarie priser.
Dessa är:
o 190 kr per bokad timma för samtalsrummen
o 380 kr/tim för konferensrummet
o 760 kr/tim för styrelserummet
o 950 kr/tim för altanen

Alla priser är i svenska kronor och exklusive moms
Separat prislista gäller för externa gäster.
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