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ET T AV S VE R IG E S SNY GGAST E KONT OR
– EN D J U N G E L FYLLD AV DESI GN FR ÅN
D E N E G NA PR OD UKT I ONEN.
GÖTES SONS NYA HUVUDKONTOR ÄR MINST SAGT SENSATIONELLT.
DEN SPEKTAKULÄRA BYGGNADEN PÅ 4200 KVADRATMETER OCH
DES S FANTASIFULLA INREDNING BLEV FRAMRÖSTAD TILL TREA
I TÄVLINGEN SVERIGES SNYGGASTE KONTOR 2015.

DJUNGELTEMA PÅ STOCKHOLM FURNITURE FAIR
På Götessons huvudkontor i Ulricehamn går det ingen nöd
på fantasin. Man har satsat på en inredning som både lyfter
företagets produkter, innovationsanda och medarbetarnas
personligheter.
När man stiger in i den tre våningar höga ljusgården ser man
tydligt att djungeln är den röda tråden i hela huset, med färger
och material som matchar företagets sortiment. Ett av mötesrummen har en safari-känsla med olika vilda djur på väggarna
som symboliserar medarbetarnas olika personligheter.

Intresset för årets upplaga av tävlingen var rekordstort och det
gamla rekordet i antal röster slogs med hästlängder. Efter att
folket röstat fram sina fem favoriter blev dessa bedömda av en
jury bestående av Monica von Schmalensee från White, Mikael
Grundén från Senab och Anders Hallquist från Brostaden. Under
Stora Fastighetsdagen på Grand Hotell i Stockholm placerade
sig Götessons på en ärofylld bronsplats.
”Vi har fått en mycket positiv respons och flera spontana besök
sedan flytten och tävlingen. Vi har verkligen fått en inredning
som berättar vilka vi är och bryter från det traditionella mönstret.
Vi har också väldigt roligt på jobbet och i den här miljön kommer
vi att trivas ännu mer”, fortsätter Johan”

”Just detta har vi valt att ta med oss och visa upp tillsammans
med våra nyheter på Möbelmässan i Stockholm.
Det blir en skön djungelkänsla med gräs på golvet och höga
palmer, till detta bjuds det på bananer, exotiska juicer och en
rolig tävling där man har chansen att vinna en resa till varmare
breddgrader.”, berättar Johan Götesson, VD på Götessons. ”

Innan Götessons flyttade in i den nya anläggningen satt de i
två olika fastigheter i Dalstorp, 2,5 mil söder om Ulricehamn.
När lokalerna började bli trånga togs beslutet att bygga
nytt med ett bättre läge för både kunder och personalen vid
den nya motorvägen mellan Göteborg och Stockholm.

Under hösten var Götessons, tillsammans med 52 andra
snygga kontor, med i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor.

Bakom den nya inredningen på huvudkontoret står
inredningsbyrån Joy of Plenty.
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