
   

   
 

Företagsbostäder underlättar för HR-avdelningarna i Sverige  

 
     Interiörbild sovrum, Företagsbostäder AB 

Arbetsdagen är full av utmaningar och tempot är ofta högt. I mötet med kunder 
runt om i landet får vi en inblick i vardagens alla måsten. Ta HR-avdelningen 
som exempel. Lön ska ut, vikarier in och semesterscheman klaffa. När behovet 
av konsulter ökar behöver man kunna erbjuda konkurrensmässiga 
arbetsvillkor och boenden. När man som konsult arbetar en längre tid på 
samma plats kan det vara skönt att kunna koppla av efter arbetsdagens slut. 
Det är då värdefullt att kunna erbjuda ett hemtrevligt boende istället för ett 
hotellrum. På detta sätt hjälper Företagsbostäder HR-avdelningarna runt om i 
landet att sova bättre.  

”Vårt utbud är stort och tillgängligheten hög. Nu har vi ännu större utbud i Göteborg 

efter förvärvandet av Personalbostäder/Apartment Sweden. Det innebär att vi nu har 

ytterligare 350 nya lägenheter i vårt bestånd, tillsammans med Petter Stordalen och hans 

nybildade bolag inom longstay, Strawberry Living”, berättar Helene Johansson, 

marknadsansvarig på Företagsbostäder. 

Matchning till rätt boende av erfarna bokare, 24-timmarsjour, anmälan och full service 
från nyckelutlämning till slutstädning ingår. Vi tar hand om allt för att ge våra kunder 
en trivsammare och bekvämare vardag. Allt för att du som bokar boende till 
konsulter, tillfälligt anställda och medarbetare ska få en smidigare vardag och 
därmed också en bättre sömn. 
 
För att kunna leverera på topp behöver man vara utvilad och ha balans i livet. Vi 
hjälper konsulter och andra som jobbar långt hemifrån genom att erbjuda 
hemtrevliga, möblerade lägenheter fullt utrustade för en bättre vardag. 
 



   

   
 

Du kan hyra våra företagslägenheter per dygn, vecka eller månad från fyra nätter och 
uppåt. Bekvämt för dig som bor och smidigt för dig som bokar. Och en bra affär för 
hela företaget! Vi har fler än 1700 lägenheter i 6 städer som du kan välja mellan: 
Lund, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholm. 
 

 
Interiörbild, köksdetalj  

 

 
Vardagsrum 
 



   

   
 
 
 
 
För mer information v.v. kontakta: 
 
Helene Johansson  
Sales & Marketing Manager  
010-707 55 03  
helene@foretagsbostader.se 
 

 
Företagsbostäder har 25 års erfarenhet och drygt 1700 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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