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Behöver du en långvarig bostadslösning för din resande konsult eller anställd? 
Är ditt företag i behov av ett smidigt och prisvärt alternativ till hotell? Då har 
du kommit helt rätt.

AffärsHem erbjuder attraktiva företagslägenheter i Skåne. Merparten av våra 
företagslägenheter är strategiskt belägna i hjärtat av Malmö, med direkt närhet 
till centrum, centralstationen och Lilla Torg. Vi har även lägenheter i Västra 
Hamnen, Limhamn, Värnhemstorget och Hyllie. Med sitt ypperliga läge nära 
tågstationen är Hyllie populärt bland våra kunder som har medarbetare som 
ofta reser till Danmark och Köpenhamn. 

Bekvämt och hemtrevligt
boende i egen lägenhet



Känn dig
som hemma
Vi är stolta över vår förmåga att 
kunna erbjuda företagsbostäder 
som både är billigare och bekvämare 
än traditionellt hotellboende. Hos 
oss får du ett helt hem och inte bara 
ett rum. När arbetsdagen är slut så 
skall du ha friheten att kunna göra 
vad du vill, precis som hemma. Och 
vi är övertygade om att vi kommer 
överträffa era förväntningar.



Flexibla
vilkor

Boka långtidsboende och hyr en 
av våra företagslägenheter så 
länge du önskar.

Minsta tid att hyra är 4 dagar och 
uppsägningstiden är aldrig längre 
än en månad.

Vår gästjour är öppen dygnet 
runt. Vi har egen förvaltning och 
erbjuder våra gäster god och 
personlig service. Hos oss är 
hyresgästen alltid i goda händer.



Lägenheterna
med
attraktiv
prissättning
Våra lägenheter är funktionellt 
möblerade och fullt utrustade för 
självhushåll. Vi erbjuder allt från 
ettor till stora femrummare. Hyran 
inkluderar handdukar, lakan, värme, 
el, vatten, internet och digital TV via 
fiber. Även slutstädning vid utflytt är 
inkluderat i priset. Utan att 
kompromissa med kvaliteten ser vi 
till att du får den bästa 
företagsbostaden till ett bra och 
konkurrenskraftigt pris. Ju längre ni 
stannar desto lägre hyra.



Välj AffärsHem för ditt
företagsboende i Sverige 
AffärsHem är en välrenommerad företagsbostadsbyrå i Sverige som tillhandahåller 
företagslägenheter till företag av alla storlekar och kategorier. Våra möblerade och fullt 
utrustade långtidsboenden är idealiska för företag med konsulter, projektanställda, 
pendlare och andra i behov av tillfälligt boende.

Kontakta oss för en offert
AffärsHem, Malmö 

+46 (0) 40 26 55 00          info@affarshem.se

affarshem.se


