
Företagsbostäder öppnar fler dörrar för tillväxt i Stockholm 

 
Gatuvy Skalden 

Företagsbostäder, med Petter Stordalen som ny majoritetsägare genom Strawberry Living, ökar nu 

sitt longstay-utbud i Stockholm/Solna med 487 nybyggda lägenheter. Detta innebär ännu bättre 

förutsättningar för nya och växande företag att rekrytera rätt kompetens utan brist på ett lämpligt 

boende som bromskloss. 

De 487 nya lägenheterna, ettor, tvåor, treor och även några fyror, ligger i Solna med ett par minuters 

resa till Solna Centrum och med behändigt pendlingsavstånd till andra större företagskluster och 

Stockholms city. Möblering och utrustning av dessa kommer att ske tidigt under 2019 och löpande 

och de sista lägenheterna kommer vara färdiga för incheckning i början av 2020. 

”Det känns oerhört bra att kunna satsa ytterligare i Stockholm, en marknad där vi upplever en allt 

större efterfrågan och att därigenom också underlätta för våra kunder till att nyrekrytera och hyra in 

konsulter på tidsbestämda uppdrag. Positivt för företagen är också att kunna erbjuda sina 

nyanställda som kanske väntar på permanent bostad en tillfällig lösning. Att kunna vara med och 

främja tillväxt är givetvis bra, men ännu bättre känns det att nu kunna erbjuda våra kunder större 

tillgänglighet och möjligheter till vettigt, bekvämt och prisvärt boende. Med 25 års erfarenhet vet vi 

vad våra gäster önskar och kan med hjälp av vårt härliga team och 24 timmars jourservice ge dem en 

trygg och bekväm vistelse ”, säger Charlotte Dellblad, VD på Företagsbostäder. 

Företagsbostäder har idag drygt 1400 möblerade och fullt utrustade lägenheter i Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Linköping, Helsingborg och Lund. Med det nya beståndet och samarbetet med 

Strawberry Living, avser bolaget att kunna erbjuda den service som enligt Företagsbostäders koncept 

alltid finns, samt även bekvämligheter som gym, café, kemtvätt m.m. 

”Det här är en marknad som vi bara kommer se öka. Behovet av bra, flexibelt och tryggt boende 

växer och är helt avgörande för att näringslivet ska kunna växa och trygga sin kompetensförsörjning. 



Jag är oerhört glad över att vi med Företagsbostäder kan vara med och stötta näringslivet och bidra 

med lösningar för regionen, säger Strawberry Livings grundare och majoritetsägare” Petter A 

Stordalen. 

 
Flygvy över Skalden 

Att boka long stay med Företagsbostäder innebär att gästen kan känna sig mer som hemma och 

fokusera på sitt uppdrag istället för att jaga otrygga bostadsalternativ eller lägga dyra pengar på 

många hotellnätter. Man kan boka dygns-, vecko- eller månadsvis och bara betala för de dygn man 

bor och med möjlighet till förlängning om projektet inte blev klart i utsatt tid. Flexibelt, smidigt och 

kostnadseffektivt. 

Strawberry Living och Företagsbostäder har tecknat ett avtal med ALM Equity och Svenska 

Nyttobostäder gällande ovan bestånd. 

”Vi har sedan 2010 arbetat målmedvetet med att göra Svenska Nyttobostäder till en stark aktör för 
lägenheter till företag och det känns extra roligt att få ett kvitto på det nedlagda arbetet med en så 
stark och bra hyresgäst som Företagsbostäder ”, säger Tommy Johansson, projektansvarig på ALM 
Equity.  
 
För mer information kontakta:  
Charlotte Dellblad, Företagsbostäder, +46 708 13 58 77 www.foretagsbostader.se 

Daniel Stenbäck, Strawberry Living, +46 70 161 68 06 www.strawberry.no 

Svenska Nyttobostäder är ett managementbolag, till 100% ägt av ALM Equity, som åt externa investerare 
förvaltar och hyr ut bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets ersättningsmodell ger ett 
succesivt ägande i förvaltningsbolagen. Bolaget skapades 2010 för att tillgodose marknaden för 
personalbostäder som under många år sålts ut av företag, kommuner, Landsting och andra institutioner. 
  
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, 
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och 
preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. 
 
Kontaktperson: 
Tommy Johansson, ALM Equity, 0708-610 613 

http://www.foretagsbostader.se/
http://www.strawberry.no/

