Corporate Apartments lägenhetsanläggning i Norsborg
I södra Stockholm har vi vår lägenhetsanläggning, ett hemtrevligt
alternativ för den som föredrar självhushållning framför dyra hotell.
Där finns 54 lägenheter med vardera en till åtta bäddar.
Området där anläggningen är belägen
erbjuder bland annat flera restauranger,
caféer, kemtvätt och ett välutrustat gym.
Matbutiker finns några minuters
promenad bort.
Tunnelbanan finns inom gångavstånd
och vid den närbelägna sjön Mälaren
finns badplats, en marina och möjlighet
att fiska.
Närheten till motorvägen E4/E20 gör det
enkelt att ta sig till alla delar av
Stockholm och så klart vidare.
24-timmars ankomstservice
Vårt automatiska system ordnar så att de boende kan ankomma när
som helst på dygnet och omedelbart få tillgång till sina lägenheter.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan bli er framtida partner.
Ring oss: +46-10 333 36 35
Maila oss: info@corporate-apartments.se
Web:
www.corporate-apartments.se

Lägenheterna
Lägenheterna i vår Norsborgsanläggning är nybyggda och håller hög
standard. De är utrustade med allt som behövs för självhushållning:
Kyl, frys, spis, ugn, mikro och vattenkokare
Utrustning för städning
Tvättmaskin och torktumlare
Allt ingår i hyran. Sängarna är bäddade och klara vid ankomst och
handdukar finns på plats. Vi erbjuder, om så önskas, städservice med
byte av sänglinnen och handdukar mot en avgift.
Vi ser även till att de boendes ID06-kort går att använda som ”nyckel” in
till anläggningen och lägenheten de bor i. Inget mer strul med nycklar
eller taggar som försvinner.

Internet
Vi vet hur viktigt det är för de
allra flesta med ett snabbt och
stabilt internet.
Alla våra gäster har tillgång till
bredband via WiFi i hela
anläggningen. Hos oss är det
enkelt att streama tv-program eller prata med familjen via Skype.
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Tv
Tv:n kan användas som en mediestation och
det är lätt att ansluta datorer via kontakten
som hänger i tv:ns underkant. På så sätt kan ni
titta på datorns filer eller era egna playtjänster
såsom SVT-play, Netflix, Viaplay och
Kartina-TV.
I tv:n finns ett standardutbud av olika
streamade tjänster tillgängligt via en
tv-app, däremot är tv:n inte uppkopplad så att
man kan se på det svenska tv-utbudet.

Parkering
Det finns garageplatser i parkeringshuset under anläggningen.
I varje bokning ingår en kostnadsfri parkeringsplats per lägenhet.
Parkeringskort ges i samband med inflyttning.

Affärer
Mataffärer finns närbelägna i Fittja centrum, Alby centrum och Hallunda
centrum. I dessa centrum finns även ett stort utbud av andra typer av
affärer, apotek, bank och liknande och på andra sidan vägen ligger
byggvaruhuset Hornbach.
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Badplats
Vid det närbelägna och populära Slagstabadet finns flera bryggor, en
liten kiosk, minigolf, grillplats samt möjligheten att hyra båt.

Gym
Gymmet Fitness World finns i samma hus
som vår lägenhetsanläggning. Där kan ni
bli medlemmar, köpa tio-gångers klippkort
eller betala per träningstillfälle.

Restauranger och caféer
I samma hus som lägenhetsanläggningen finns lunchrestaurangen
Joe´s bar, Antep grill och meze bar samt Café Nyoo.
Max hamburgerrestaurang finns vid avfarten från motorvägen ett par
hundra meter bort och i Fittja centrum, Alby centrum och Hallunda
centrum finns ett stort utbud av restauranger och caféer.

Fiske
Fiske med handredskap är tillåtet i Mälaren utom vid Slagsta färjeläge,
marinan och badplatsen. Kräftfiske är dock inte tillåtet.
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Ingång vid den röda pilen

Vi ser fram emot att lära känna dig som kund!
Om Corporate Apartments
Vi på familjeföretaget Corporate Apartments är experter på
boendelösningar för byggsektorn. Sedan år 2011 har vi hjälpt bolag
inom Bygg & Entreprenad att lösa deras boendebehov.
Tack vare många års erfarenhet från branschen förstår vi komplexiteten
bakom ett byggprojekt, och allt som kan avvika från planeringen under
projektets gång. Detta gör att du som kund kan ta det lugnt och veta att
med oss blir det inget strul.
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