
BISTRO MED UTSIKT 
Nyproduktion inom kvarteret Facklan



EN BISTRO MED UTSIKT OCH NYA MÖJLIGHETER
Nu söker vi entreprenör till bistroverksamheten på plan 14. 
I Motalas högsta hus med hyresrätter bygger vi en bistro 
som har en fantastisk utsikt över Vättern med närhet till 
Nordens största insjöbad - Varamon

Vi bygger ett 15 våningar högt hus med 64 lägenheter. 
Huset beräknas vara klart för inflyttning i början av 2023.

NU SÖKER VI EN ENTREPRENÖR 
Vi ser gärna en verksamhet som kan växla publik över 
veckans olika dagar och tider, från café, lunchrestaurang 
och gärna med alkoholtillstånd på kvällstid. 

Lokalens läge och möjligheter gör att man kan tänka sig 
en lite exklusivare bistro med god kvalitet på både mat 
och miljö som matchar utsikten. 

Lokalen har en egen entré med glashiss, som går från 
plan 1 direkt upp till plan 14. Denna entré är möjlig att 
på något vis skylta och göra synlig för entreprenören. 
Glashissen kommer vara belyst med en RGB-ledslinga som 
ger en visuell effekt kvällstid. 



ETT OSKRIVET BLAD
Här kan du skapa den känsla du önskar och anpassa 
inredning och utrustning efter egna önskemål. Vi tror att 
bistron kommer att bli ett utflyktsmål för både Motalabor 
och turister. 

Motalas tradition som turist- och evenemangsstad med 
varumärken som Vätternrundan och Motala Motormuseum 
tillsammans med planerad satsning på Lalandias bad-
paradis skapar en unik möjlighet för entreprenören. 

SVANENMÄRKT

Hållbarhet är viktigt för oss, därför är det nya huset  
Svanenmärkt. 

Det innebär att det finns krav på 
materiealval för golv och väggar som 
görs i samråd med fastighetsägaren. 

1234 5678

SVANENMÄRKT

3089 0052



• Lokalen är på 148 m2 inklusive förrådet på plan 15 inräknat på 6 m2 

• Till lokalen hör även en övrig yta så som allmänna entrédelar på plan 1 
 och övrig yta på plan 14 som är på 29m2 (15+14 m2)

• Lokalen värms med takpaneler 

• Ventilationen är förberedd för c:a 60 personer 

• Komfortkyla finns

BISTRO HÖGHUSET KVARTERET FACKLANKontakta oss 
Uthyringsfrågor
Lars Åke Landén - VD
Tel 0141-22 89 15
larsake.landen@platen.se

Fastighetsfrågor
Karin Jönsson - Fastighetschef
Tel 0141-22 89 08 
karin.jonsson@platen.se


