
Företagsbostäder inreder konkurrenskraftiga lägenheter i centrala Göteborg 
 

 
   Charlotte Dellblad, VD, Företagsbostäder AB 
 

Då efterfrågan på tillfälligt boende ökar runt om i landet expanderar nu 
Företagsbostäder sitt bestånd av möblerade företagslägenheter i centrala 
Göteborg. De inreds smakfullt för att tillgodose de önskemål som företagen 
har. Många företag i Göteborg har behov av kompetent arbetskraft från hela 
Sverige, men även från övriga världen. Istället för dyra hotellnätter kan 
företagen erbjuda lägenheter och på så sätt även öka sin konkurrenskraft. 
 
Med stilsäker hemkänsla har Företagsbostäder inrett 35 nyproducerade lägenheter i 
Vasastan, Göteborg. Samtliga lägenheter har inretts i moderna färgskalor från grått 
till svart med inslag av vitt och ek. Lägenheterna är stilfulla och sparsmakade för att 
passa målgruppen som nyttjar Företagsbostäders tjänster.  

I lägenhetsbeståndet finns allt från ett till fyra rum och kök för att tillgodose allas 
behov. De större lägenheterna behövs när vänner och familj kommer för att hälsa på. 
Alla Företagsbostäders lägenheter ligger nära bra kommunikationer så att gästerna 
enkelt kan ta sig till och från lägenhet och jobb.  

Vilket läge som passar bäst beror så klart på uppdraget, men också på vem som ska 
bo i lägenheten, och vad han eller hon trivs bäst med. Framgångsfaktorn för 
Företagsbostäder ligger i förmågan att matcha rätt företagslägenhet med rätt individ.  

”Här har vi fått möjligheten att själva påverka utformningen av lägenheterna och 
resultatet är verkligen i toppklass. Jag hoppas och tror att de gäster som har lite 
längre uppdrag och som inte vill bo på hotell kommer att trivas hos oss”, säger 
Charlotte Dellblad, VD på Företagsbostäder.  

Företagsbostäder har här ett helt hus för sig själva, där de kan ge sina kunder lika 
hög service som på ett hotell i en fantastisk miljö med lägenheter som även passar 
bra för representation.  



           Interiör, Teatergatan 
 

               Utsikt, Teatergatan 
 

 
 
 



För mer information v.v. kontakta: 
 

Charlotte Dellblad 
VD 
010 - 7075502 
charlotte.dellblad@foretagsbostader.se  
 

 
Företagsbostäder har 25 års erfarenhet och drygt 1400 möblerade lägenheter i Stockholm, Linköping, Göteborg, 
Helsingborg, Lund och Malmö. Vi är den största förmedlaren av företagsboende i Sverige och kan därmed lösa 
våra kunders bostadsbehov med kort varsel. Hyran löper dygns-, vecko- eller månadsvis. Vår egen förvaltning 
och jourtjänst ser till att gästerna har allt de behöver. Genom att anlita Företagsbostäder sparar våra kunder både 
tid och pengar - och får gästerna att känna sig som hemma. 
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