
 

 

 

Kontorsplatser hos Peepoople AB 

Peepoople AB erbjuder kontorsplats i sina nyrenoverade lokaler på Johannesfredsvägen 17, i Ulvsunda 
Industriområde, Stockholm. Belägen nära tvärbanans station Johannesfred, en station från Alvik.  
 
Kontoret är ljust och rymligt tack vare öppen planlösning och stora fönster. Renovering genomfördes under  
2014 och lokalerna är inredda av Wilhelmson Arkitekter. Intill kontoret ligger en industrilokal där Peepoople 
har sin produktion; väggar och glas är ljudisolerade. Peepoople har idag åtta anställda, men lokalen 
rymmer minst dubbelt så många och hyr därför nu ut platser på årsbasis för 3000 kr per plats och månad. 

Om lokalerna: 

• Upp till 8 kontorsplatser; stora skrivbord, lampa och stol. 
• Tillgång till 2 ljudisolerade konferensrum med AV-utrustning som delas med Peepoople. 
• Tillgång till 2 ljudisolerade samtalsrum som delas med Peepoople. 
• Stort kök med tillgång till matplats, kylskåp, frys, kaffebryggare, vattenkokare och diskmaskin. 

Köket delas med Peepoople. 
• Tillgång till två omklädningsrum med dusch och låsbara skåp, delas med Peepoople.  

 



 

 

Tillval efter behov: 

- WiFi-nätverk 
- Kopiering och skrivare 
- Kaffe, té och mjölk 
- Lageryta upp till 60 kvm, åtkomst från markplan via 2 st. varuhissar á 4MT kapacitet. 
- Parkeringsplats 

Om Peepoople AB 

Peepoople AB är ett svenskt privat företag som producerar och säljer Peepoo-toaletten. Peepoo är 
en engångstoalett som är utvecklad för att kunna användas hemma, även när du bor trångt tex i slummen 
eller i ett flyktingläger. Efter användning dödar den farliga bakterier och parasiter som kan finnas i avföring 
och som leder till smittspridning. Peepoo är gjord av bionedbrytbar plast och försvinner i jorden. Det 
innebär att man kan återanvända Peepoos som högkvalitativt organiskt gödsel, vilket har ett stort värde för 
att effektivisera matproduktion, framförallt i de utarmade jordarna i Afrika. Idag levererar Peepoople till två 
slumområden där Peepoo samt till de stora hjälporganisationernas insatser i flyktingläger och katastrofer, 
tex. UNICEF och Röda Korset.  
 
Kontakt: 08-641 04 01, info@peepoople.com 


