
 Är ditt bolag verksamt inom Bygg & Entreprenad? 

 Har du tillfälliga projekt på olika orter och behöver boende för din personal 
under projektets gång? 

 Vill du kunna erbjuda din personal boendelösningar som är bekväma och 
samtidigt kostnadseffektiva? 

  
Välj oss på Corporate Apartments! 
 
Vi är ett familjedrivet företag som har erfarenheten och kunskapen som krävs för att kunna 
utforma ett prisvärt och flexibelt boende för din personal. 
 

Vad betyder det att vi har erfarenhet av 
och kunskap om byggbranschen? 
 
Vi har under flera år hjälpt olika företag inom 
bygg, entreprenad och anläggning att lösa deras 
boendebehov på en mängd olika platser i  
landet. Dessutom har flera av våra medarbetare  
direkt och personlig erfarenhet av bygg- och  
fastighetsbranschen. 
 

Vi vet att projekt förändras under arbetets 
gång. Planer ändras ofta flera gånger,  
byggtiden ökas eller minskas, personalen  
behöver flyttas och ibland utökas. Vi vet allt 
detta och förstår hur viktigt det är att dessa 
förändringar inte krånglar till boendefrågan. 
 
Tack vare att vi redan har varit med om det 
mesta som kan inträffa så har vi rutinen och 
flexibiliteten att ta itu med alla förändringar på 
ett snabbt och enkelt sätt. 
 
Vi vet att det sista du vill är att behöva krångla med och oroa dig över boendet. 
 
Med oss som samarbetspartner slipper du strul!  
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Vad ingår i hyran? 
 
Naturligtvis ingår allt som behövs för självhushållning: 
 
 Bäddad säng vid ankomst 
 Sängkläder och handdukar 
 Köksutrustning, tvättmaskin och torktumlare 
 TV som mediastation (inget svenskt kanalpaket) 
 Höghastighetsinternet – anpassat för streaming och utlandssamtal 
 Option på förkortning/förlängning av hyra 
 Parkeringsplats (med undantag från vissa adresser, men då informerar vi 

självklart tydligt om det i förväg) 
 
Fast detta är inte allt!  
 
Som kund hos oss får du alltid ett personligt och  
professionellt bemötande. Vi ser till att din personal 
får ett trevligt och bra boende under hela  
projekttiden så att du ska kan slappna av och  
fokusera på det som är viktigt för dig. 
 
Vi vet av erfarenhet att när man trivs presterar man 
som bäst, därför försöker vi ge det där lilla extra som 
gör att dina medarbetare ska kunna komma glada och 
utvilade till arbetet. 
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Var finns våra boenden? 
 
Vi har hus och lägenheter på många ställen i Sverige, bland annat i storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i Helsingborg, Borås, Jönköping med flera orter i de 
södra och centrala delarna av landet. Vi utökar dock regelbundet vår verksamhet, så hör av 
dig om det är så att du har behov även på andra platser så ska vi se vad vi kan ordna.  
 
Corporate Apartments lägenhetsanläggning i södra Stockholm 
 
Förutom lägenheter spridda i stora delar av Sverige har vi i södra Stockholm vår  
lägenhetsanläggning med 52 lägenheter med vardera en till åtta bäddar. 

 
Området erbjuder bland annat flera restau-
ranger, caféer, kemtvätt, ett välutrustat gym, 
fiske samt matbutiker.  
 
Närheten till motorvägen E4/E20 och tunnelba-
nan gör det enkelt att ta sig till alla delar av 
Stockholm och så klart vidare om man vill det.  
 
Vårt automatiska system på lägenhetsanlägg-
ningen ordnar så att de boende kan ankomma 
när som helst på dygnet och omedelbart få till-
gång till sina lägenheter.  Och när ni är på plats  
registrerar vi allas ID06-kort så att de går att 
använda som nycklar till anläggningen samt sin 
lägenhet.  
 
Inget mer passande av receptionstider 
eller krångel med borttappade nycklar. 
 

 
 

Hälsningar från oss alla på Corporate Apartments! 
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Du som kund kontaktar oss via mail, telefon eller  
hemsidan. 

Hur går det till att samarbeta med oss? 

Vi tar fram en offert som passar dina behov. 

Om allt ser bra ut bekräftar du bokningen. 

Löpande kontakt för att se till att allt fungerar som det 
ska. 

Utflytt. 

5 dagar innan inflyttning skickar vi ut all information du 
behöver. 

5 dagar innan utflytt skickar vi ut all information som du 
behöver. 

Inflyttning. 

Vi ser fram emot att lära känna dig som kund! 
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