
– Berg flyttar ut

Landslagsspelaren Marcus Berg lånar ut lägenheten under
mästerskapet i Ryssland
Marcus Berg söker en bostadsavbytare. Under tiden som anfallaren spelar med landslaget i Ryssland behöver han någon som
kan se efter hans lägenhet i centrala Göteborg. Hyran betalas i jubel, inte rubel.

För första gången lånar en landslagsstjärna ut sin bostad till en supporter. Det är landslagets huvudsponsor Svenska Spel som tillsammans
med Marcus Berg annonserar efter en bostadsavbytare under datumen 15-19 juni, vilket inkluderar Sveriges premiärmatch mot Sydkorea den
18 juni.

– De svenska fansen är bäst i världen och det här är ett sätt för mig att bjuda tillbaka efter allt stöd och all kärlek som burit oss hela vägen till
sommarens stora fotbollsfest. Jag kommer att göra mitt bästa på bortaplan för att min bostadsavbytare ska trivas på min hemmaplan, säger
Marcus Berg.

Lägenheten har tre rum och kök, fördelade på 89 kvadratmeter, och ligger i vackra Vasastaden i Göteborg. Hyran är gratis under förutsättning
att bostadsavbytaren hejar på Sverige från Marcus soffa under matchen mot Sydkorea. Dessutom bjuder Marcus och Svenska Spel på det
mesta som kan behövas för att förgylla helgen, bland annat ett fullproppat kylskåp och skafferi med Marcus favoriter, notan betald på Marcus
favoritrestauranger och hak och inträde till Marcus favoritnöjen. Dessutom utlovas en och annan överraskning i samband med
premiärmatchen.

Intresserade ansöker om lägenheten på www.avbytarbostaden.se. Huvudkraven är att personen är över 18 år, ordentlig och ansvarstagande
samt rök- och djurfri. Men framförallt: heja på Sverige i vått och torrt.

 

 

För mer information, kontakta:
Johan Svensson, PR-ansvarig, Svenska Spel på 070-087 45 50, johan.svensson@svenskaspel.se

Om Svenska Spel
Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett
uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska
Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har
cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se


