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Prime Living AB lanserar ny app och hemsida för våra studenter 

Detta är ett resultat av ett omfattande arbete som pågått under 2016 i samarbete med Social Medialab och 
Evado Affärsutveckling. Syftet är att våra studenter skall få tillgång till en hemsida i kombination med en app 
som är användarvänlig, lättnavigerad och intressant!  

Det känns spännande att ge studenterna ett digitalt redskap att snabbare och enklare kommunicera sina olika 
behov med Prime Living, säger Jan Severa, Vd Prime Living. 

Med appen kommer studenterna mer och mer kunna styra sitt boende, få tag på information rörande sin 
lägenhet och om aktiviteter i fastigheten, säger Fanny Liberg, projektansvarig Prime Living.  

I appen kan du som student idag: 

- Göra felanmälan och hitta rätt kontaktuppgifter till Prime Living 
- Få viktiga meddelanden från din hyresvärd. 
- Läsa om aktuella händelser 
- För hyresgäster i Göteborg har vi digital bokning av tvättstugan som görs via appen. 

 

Appen kan laddas ner på: 

AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/prime-living/id971180580?l=sv&ls=1&mt=8 

Google PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.primeliving.extern 

 

Länkar till hemsidor: 
För studenter: http://student.primeliving.se 

Om bolaget: http://www.primeliving.se 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133 
jan.severa@primeliving.se 
www.primeliving.se 

Om Prime Living 

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare 
produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna 
består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag 
förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad 
produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.  
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