
 

 

 

 

 

 

 

Boende i Frankrike 

Söker du boende i Frankrike kan du besöka någon av de hemsidor där privatpersoner förmedlar 
lägenheter direkt till privatpersoner, både första- och andrahandskontrakt: 

Le Bon Coin 
PAP 
Se Loger 
Fusac 
Airbnb 
Blocket.se 

Tänk alltid på att inte betala någon avgift eller skriva på något kontrakt förrän du faktiskt sett 
lägenheten! 

Boende i Paris 

I Paris är efterfrågan på lägenheter stor och priserna höga. Som utlänning kan det vara svårt att på 
egen hand få tag på en lägenhet då hyresvärdarna ofta kräver garantier som man som utlänning inte 
kan uppvisa. Då kan det vara en enkel och smidig lösning att vända sig till någon av de agenturer som 
finns på plats i Paris, Entrée Paris är en av dem. Entrée Paris drivs av två svenska tjejer som kan hjälpa 
dig med att hitta bostad, men även med att ordna annat praktiskt som man behöver vid sin ankomst 
till Paris, såsom försäkring, öppna bankkonto, hjälpa till att fixa CV och personligt brev på franska 
m.m. 
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http://www.leboncoin.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.seloger.com/
http://www.fusac.fr/
https://sv.airbnb.com/
https://sv.airbnb.com/
http://www.blocket.se/
http://www.facebook.com/entree.paris
http://www.facebook.com/entree.paris
http://www.facebook.com/entree.paris


Letar du boende i Paris kan du också vända dig till Svenska kyrkan eller Amerikanska kyrkan där 
många annonser sätts upp regelbundet. Sedan finns det flertalet Facebook-grupper där boenden 
förmedlas, tveka inte att kontakta oss på CCSF för mer info om dessa. 

 

Arbeta i Frankrike 

Söker du jobb i Frankrike kan det vara bra att läsa igenom Arbetsförmedlingens info om vad man ska 
tänka på om man vill jobba i Frankrike. 

Håll annars utkik på CCSF:s Anslagstavla för aktuella jobberbjudanden. 

 

Studera i Frankrike 

Studera.nu  ger allmän info om att studera i Frankrike. 

Vill du studera franska på plats i Frankrike kan du vända dig till någon av dessa sidor: 

AVISTA 
Alliance française 
IS Aix-en-Provence 

 

 

  

Chambre de Commerce Suédoise en France I Tel : +33 (0)1 44 43 05 15 I info@ccsf.fr 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657378
http://www.acparis.org/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6665c15123940dcbaf80009/frankrike.pdf
http://ccsf.fr/jobberbjudanden/
http://www.studera.nu/studerautomlands/lander/frankrike.5.27d86368130216405a6800010706.html
http://www.avista.nu/
http://www.avista.nu/
http://www.alliancefr.org/
http://www.alliancefr.org/
http://www.is-aix.com/

