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Antalet studerande har mer än fördubblats sedan 

1990. Bostadssituationen för denna grupp är 

därför en viktig fråga. De flesta studenter bor  

i ”vanliga” bostäder, medan 25–30 procent bor  

i särskilda studentbostäder. 

Det är möjligt att bygga studentbostäder mindre 

än ordinarie bostäder genom att flytta ut vissa 

funktioner till gemensamma utrymmen. Det 

handlar om utrymme för samvaro, matlagning och 

måltider. Boken innehåller fakta och inspiration 

om just dessa gemensamhetsutrymmen för 

studenter.

Vi vill med sju exempel visa på olika sätt att 

utforma gemensamhetsutrymmena för samvaro, 

måltider och matlagning. Exemplen sträcker sig 

från stora studentbostadsområden för flera 

hundra studenter till det lilla korridorköket.

Boken har sammanställts av Ingrid Hernsell, 

Agnes Jensen-Carlén, Annette Rydqvist,  

Anna-Karin Boulliant och Jenny Lilja. Elisabeth 

Klingberg har hjälpt oss med intervjuerna,  

Anna-Lena Lundqvist har fotograferat och  

Stina Envall har formgivit boken. 

Boverket vill särskilt tacka alla som har bidragit 

med kunskap och erfarenheter till de sju exempel 

som redovisas i denna bok.

Karlskrona december 2011

Martin Storm

verksamhetschef
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Flemingsberg, Huddinge.
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Så bor studenter

Antalet studerande har mer än fördubblats sedan 

1990. Under 1990-talet och i början av 2000-talet 

förändrades utbildningspolitiken och högskolan 

byggdes ut, vilket resulterade i att antalet studen-

ter ökade kraftigt. Under denna period inrättades 

också flera nya högskolor och i dag finns det minst 

en högskola i varje län.

Läsåret 2010/2011 studerade drygt 440 000 

personer vid universitet och högskolor. Det är det 

högsta antalet studenter någonsin. Kvinnor 

studerar i högre utsträckning än män och utgör nu 

cirka 60 procent av högskolestudenterna. Ungefär 

en tiondel av studenterna var inresande från 

utlandet.

Vem är student?
Den traditionella bilden av en student är en ung 

person som börjar högskolestudierna direkt efter 

gymnasiet, som fullföljer sin utbildning utan 

avbrott och som inte återkommer till högskolan 

efter sin examen. Även om den bilden fortfarande 

stämmer in på många, så finns det en hel del 

studenter som har en helt annan studiesituation. 

Studentgruppen har förändrats och ålderssprid-

ningen bland studenter är i dag större än tidigare. 

Studenternas förutsättningar och bakgrunder 

skiljer sig åt, bland annat när det gäller ålder, na- 

tionalitet, om man har barn eller inte, studietakt, 

ekonomiska resurser och om man har någon form 

av funktionsnedsättning. Det innebär att studenter 

är en heterogen grupp i många avseenden.

De högskolestuderande är i alla åldrar, från de 

senare tonåren upp till 90-årsåldern. Hälften av 

studenterna höstterminen 2010 var 24 år eller 

yngre. En femtedel av studenterna har barn. Drygt 

hälften av studenterna anger att de arbetar under 

terminstid. I en undersökning som CSN genom-

förde 2009 om de studerandes ekonomiska och 

sociala situation uppgav 15 procent av de stude-

rande att de har någon form av funktionsnedsätt-

ning, fysisk eller psykisk.

Registrerade studenter i grundutbildning  
efter läsår och kön 1977/78–2010/11.

Källa: SCB
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Hur bor studenterna?
Förändringarna av studentgruppen avspeglar sig 

också i studenternas boende. De flesta studen-

terna bor i bostäder på den ordinarie bostads-

marknaden. Hur hög andel som bor i student- 

bostäder varierar mellan olika undersökningar, 

men visar på att cirka 25–30 procent bor i särskilda  

studentbostäder.

Enligt SCB:s undersökning av högskolestude-

randes levnadsvillkor hyrde 27 procent av alla 

studenter en studentbostad 2007. Det är vanligare 

att bo i en studentbostad om man är ung. Drygt  

40 procent i åldersgruppen 19–24 år hyrde en 

studentbostad. Motsvarande siffra bland 

25–29-åringar var 30 procent. 

Drygt en tredjedel av studenterna bodde själva 

och drygt 40 procent av studenterna bodde till- 

sammans med sin partner, med eller utan barn. 

Närmare en femtedel bodde hemma hos sina 

föräldrar eller tillsammans med kompisar.  

Cirka tre procent var ensamstående med barn.

Behov av fler studentbostäder  
i traditionella studentstäder
Det finns drygt 83 000 studentbostäder och flest i 

traditionella studentstäder med många studenter 

som Uppsala, Göteborg och Lund.

Enligt kommunernas bedömningar i Boverkets 

bostadsmarknadsenkät 2011 finns det behov av 

fler studentbostäder i 21 högskolekommuner.  

Det är framför allt i storstäderna och på de tra-

ditionella studentorterna som det finns behov  

av fler studentbostäder. Det gäller till exempel 

kommuner som Stockholm, Göteborg, Lund, 

Uppsala och Malmö.

Studenters boende i olika former av hushåll 2007.

Källa: SCB

43 %

37 %

17 %
3 %
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Studentbostäderna har förändrats
När den högre utbildningen växte på 1950-talet 

sågs billiga och bra bostäder som ett viktigt medel 

att vidga rekryteringsbasen till högre studier. 

Under 1960-talet ökade antalet studentbostäder 

från knappt 4 000 till cirka 38 000, enligt National-

encyklopedin.

På 1960- och 1970-talen byggdes det mycket 

studentbostäder i traditionella studentorter, som 

Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. Dessa 

bostäder byggdes ofta i stora bostadsområden och 

framför allt byggdes korridorrum med gemensamt 

kök. Över 70 procent av korridorbostäderna 

byggdes under denna period. Under 1980-talet 

byggdes det relativt få studentbostäder, cirka  

2 000. Av dessa var 25 procent korridorbostäder. 

Under 1990- och början på 2000-talet byggdes det 

åter igen relativt mycket studentbostäder. Denna 

gång var det nästan enbart studentlägenheter, ofta 

med ett rum och kök, som byggdes. Man byggde  

i de traditionella studentstäderna, men också i  

de städer som på 1990-talet fått högskola eller 

universitet i den utbyggnad av högskolan som 

gjordes då. Uppgifterna kommer från bransch-

organisationen Studentbostadsföretagen.

Förändringen från byggande av korridor- 

bostäder med gemensamt kök, till studentlägen-

heter med eget pentry eller kök, avspeglar att det 

har skett förändringar i samhället och bland 

studenterna. 

De senaste åren har det tillkommit få nya 

studentbostäder. År 2010 färdigställdes det  

125 studentbostäder i hela landet, enligt statistik 

från SCB.

Färdigställda studentbostäder 1999-2010.

Källa: SCB
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ABC-boken, Östersund.
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Boverkets byggregler, BBR, preciserar krav som 

finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Det är bostadsutformnings- och tillgänglig-

hetskraven i BBR som i stor utsträckning styr 

vilken som blir den minsta möjliga arean i bostä-

der. I BBR avsnitt 3:22 anges vilka funktioner som 

ska finnas i en bostadslägenhet och i BBR avsnitt 

3:146 finns kraven på att dessa funktioner ska vara 

tillgängliga och användbara för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om en 

bostad för en person utformas med dessa förut-

sättningar får den en storlek på 35–38 m2.

 

Regler för studentbostäder
Studentbostäder kan enligt BBR avsnitt 3:226 

göras mindre än vanliga bostäder. Funktionerna 

matlagning, samvaro och måltider, eller delar av 

dessa, kan flyttas ut till gemensamhetsutrymmen. 

Om rummet med inredning och utrustning för 

matlagning (köket) flyttas ut till ett gemensamt 

utrymme får dock inte fler än 12 bostadslägen-

heter dela det.

Om man till exempel minskar arean för sam-

varo i den enskilda studentbostaden, jämfört med 

dimensionerande mått enligt den svenska stan-

darden SS 91 42 21 (normalnivån), behöver det 

finnas ett gemensamt samvaroutrymme som i 

skälig utsträckning kompenserar för minskningen 

i den egna bostaden. Byggreglerna säger inte hur 

de gemensamma delarna ska se ut eller hur stora 

de ska vara, utan bara att de minskade areorna ska 

kompenseras. Byggreglerna säger inte heller hur 

många som får dela de gemensamma delarna. Det 

är omständigheterna i det enskilda fallet som får 

avgöra vilken utformning och placering man väljer. 

Ett gemensamt samvaroutrymme kan utformas på 

olika sätt. Det är fullt möjligt att ordna en ”lounge” 

eller sällskapsrum för ett större antal lägenheter 

för att kompensera en minskad area för samvaro  

i den enskilda bostaden, om det skulle vara den 

bästa lösningen i det enskilda fallet. 

Inredningen och utrustningen för matlagning 

(köket) i den enskilda bostadslägenheten kan 

också göras mindre än i andra typer av bostäder. 

Detta framgår av den svenska standarden  

SS 91 42 21 som BBR avsnitt 3:226 hänvisar till  

i det allmänna rådet. 

Fakta om Boverkets byggregler

Exempel på planlösning, 36,5 m2. Bostad för en person som uppfyller 
bostadsutformnings- och tillgänglighetskraven i BBR 3:1 och 3:2.
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Oftast är det samvarofunktionen som bryts ut
Studentbostäderna som byggs i dag är normalt 

mellan 20 och 27 m2 stora. I de flesta student-

bostäder som har kommit till under 1990- och 

2000-talet finns det utrymme med inredning och 

utrustning för matlagning i den enskilda bostads-

lägenheten. Därför är det i första hand samvaro-

funktionen och måltidsfunktionen som har 

kompenserats med gemensamhetsutrymmen om 

lägenheterna inte rymmer allt.

Allt i ett rum eller indirekt ljus till matlagning
I studentbostäder om högst 35 m2 behöver inte 

funktionerna daglig samvaro, sömn och vila eller 

matlagning vara avskiljbara (BBR avsnitt 3:226). 

Det betyder att dessa funktioner kan finnas i ett 

och samma rum. Det behöver dessutom bara 

finnas ett fönster eftersom antalet fönster är 

knutet till hur många funktioner som ska vara 

avskiljbara. Kravet på dagsljus enligt BBR avsnitt 

6:322 ska dock uppfyllas.

Om man ändå skiljer av funktionen matlagning 

i studentbostäder räcker det att det finns indirekt 

ljus och indirekt tillgång till öppningsbart fönster 

eller vädringslucka (BBR avsnitt 3:226, 6:253 och 

6:322).

Generella regler för  
utformning av bostäder
BBR reglerar vilka funktioner som ska finnas i en 

bostad. I BBR avsnitt 3:22 finns en uppräkning av 

vad som ska finnas. Funktionerna daglig samvaro, 

sömn och vila, och matlagning ska dessutom 

kunna skiljas av med väggar om funktionerna  

inte finns i separata rum från början. Varje sådan 

avskiljbar del ska ha fönster mot det fria, så att om 

man skiljer av funktionerna med väggar så kom-

mer det att finnas minst ett fönster i varje rum.  

För bostäder om högst 55 m2 räcker det dock om 

antingen funktionen sömn och vila eller matlag-

ning går att skilja av.

Exempel på planlösning, 
20,1 m2. Funktionen 
samvaro har helt  
flyttats ut till gemen-
samma utrymmen. 
Funktionen måltider  
har delvis flyttats ut  
till gemensamma  
utrymmen.

Exempel på planlösning, 
24,9 m2. Funktionen 
måltider har helt flyttats 
ut till gemensamma 
utrymmen.
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Funktioner och utrymmen i en bostad
Enligt BBR avsnitt 3:22 ska dessa funktioner  

och utrymmen finnas i bostaden:

• hygienrum

• daglig samvaro – rum eller avskiljbar del

• sömn och vila – rum eller avskiljbar del

• matlagning – rum eller avskiljbar del

• utrymme för måltider

• utrymme för hemarbete

• entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.

•  utrymme för kombimaskin om gemensam 

tvättstuga saknas

• utrymme och inredning för förvaring.

Daglig samvaro, matlagning och utrymme för 

måltider får sammanföras till gemensamma 

utrymmen i boendeformer för studerande och 

ungdom enligt BBR 3:226.

Hygienrum och utrymme för  
inredningslängd för matlagning
I den svenska standarden SS 91 42 21, som BBR 

hänvisar till i de allmänna råden, finns exempel på 

dimensionerande mått. 

I standarden finns det bland annat exempel  

på hygienrum som både uppfyller bostadsutform-

nings- och tillgänglighetskravet. Det minsta 

hygienrummet (toalettstol, tvättställ och dusch) 

har måtten 1,7 x 1,9 meter.

I standarden finns det också exempel på in- 

redningslängder för matlagning. I en bostad för en 

studerande behöver till exempel inte inrednings-

längden för matlagning vara längre än 2,2 meter, 

inklusive ett högskåp med kyl/frys. Det ska också 

finnas 0,6 meter fri golvarea för kompletteringar. 

Bostadskomplement
Enligt BBR avsnitt 3:23 ska det finnas bostads-

komplement till bostadslägenheten. Det ska till 

exempel finnas förråd med låsbart utrymme för 

förvaring av säsongsutrustning och liknande i 

bostaden eller dess närhet. Det ska också finnas 

rum för förvaring av cyklar, utomhusrullstolar och 

liknande samt utrymme för postboxar i bostadens 

närhet.

Alla bostäder ska vara  
tillgängliga och användbara
Bostäderna ska också vara tillgängliga och  

användbara för personer med nedsatt rörelse-  

eller orienteringsförmåga (BBR avsnitt 3:146,  

3:147 och 3:148).

BBR gäller både vid uppförande och vid ändring
BBR gäller när man uppför en byggnad. BBR gäller 

också vid ändring av en byggnad (BBR avsnitt 1:2). 

Men reglerna om ändring ska börja tillämpas först 

från den 1 januari 2013.

När man ändrar en byggnad får man, enligt  

8 kap. 7 § PBL, ta hänsyn till ändringens omfatt-

ning, byggnadens förutsättningar, varsamhets-

kravet och förbudet mot förvanskning.

Minsta tillgängliga hygienrum och inredningslängd för matlagning för en studerande.
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Rönnen, Malmö.
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Sju goda exempel
– på gemensamhetsutrymmen i studentbostäder

De sju exemplen är ordnade efter när de är upp-

förda respektive ombyggda.

Varje exempel inleds med ett reportage som 

också innehåller intervjuer med förvaltarna. Efter 

det kommer en intervju med en student som bor  

i huset respektive området. Sedan kommer ett 

uppslag med bilder och en planritning på gemen-

samhetsutrymmena som kompenserar för de 

minskade areorna i de enskilda bostadslägen-

heterna. Där finns också en faktaruta med infor-

mation om vilka gemensamhetsutrymmena enligt 

BBR är, hur stora dessa är, var de ligger och hur de 

administreras. Här finns också uppgifter om 

gemensamhetsutrymmen utöver kraven enligt 

BBR, gemensamma utemiljöer, när huset respek-

tive området uppfördes eller byggdes om, hur 

många lägenheter det finns, vilka typer och vilka 

storlekar. Till sist finns en situationsplan och 

uppgifter om orten, husets eller områdets storlek, 

avstånd till centrum respektive universitet eller 

högskola och kommunikationer.

Exemplen illustreras med foton. I reportage-

delen finns det allmänna bilder från alla typer av 

gemensamhetsutrymmen och från utemiljöerna.  

I delen med planritningen och faktarutan finns i 

huvudsak foton från gemensamhetsutrymmena 

enligt BBR.

Boken beskriver sju goda exempel på studentbostäder 
med gemensamhetsutrymmen enligt Boverkets bygg-
regler, BBR. Exemplen är valda för att de visar på  
olika sätt att utforma gemensamhetsutrymmena för 
matlagning, samvaro och måltider. 
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Malmö Studenthus, Malmö
– gemensamt utrymme är husets pulserande hjärta

I entrén står valet mellan två dörrar. En går till loungen där 
studenterna gärna slår sig ner, tittar på tv och umgås. Den 
andra dörren leder in till matsalsborden och studierummen. 
Där finns koncentration och tystnad. Men oavsett om man 
befinner sig i den pratglada eller den lågmälda delen passerar 
folk förbi nästan jämt. Stannar till eller går vidare.

malmö studenthus
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Ovan:
Tv-hörnan.

Nedan:
Soffhörnan.
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Det går inte att ta miste på att byggnaden är från 

rekordåren. Men huset är maffigare än de flesta 

från den tiden; 238 meter långt, elva meter brett 

och nio våningar högt. Från början ledde de 

fjorton trapphusen in till välplanerade trerums-

lägenheter, men på 1990-talet bestämde Malmö 

stad att huset skulle bli arbetsplats för kommunala 

tjänstemän. Och så gjorde man kontorskorridorer 

av alltihop. 

Ombyggt i etapper
I början av 2000-talet var det dags för nästa 

förvandling.

– Då fattades beslut om att 

omvandla huset till student-

bostäder och hela innanmätet 

revs. Det var helt öppet på 

varje våningsplan, från den 

ena sidan till den andra, säger 

Carl Necking, platschef på 

Malmö Studenthus.

Huset byggdes om i etapper och stod helt 

färdigt hösten 2010. I dag innehåller det 667 ettor 

med kök och badrum, 21 till 33 m2 stora. På 

utsidan har den råa betongkänslan bevarats, men 

piffats upp med färg som accessoar. Ventilations-

trummorna som delar det långa huset i överblick-

bara bitar är blå, och balkongernas kortsidor lyser 

numera upp söderfasaden med gröna, petrolblå, 

orange och gula färgfält.

Spontana möten vid tvättstugorna
Vid planeringen tänkte man också till ordentligt 

för att gemensamhetsutrymmena skulle bli så 

ändamålsenliga som möjligt.

– När vi frågade studenterna kom det fram att 

de uppskattade eget kök och badrum, men att de 

också ville ha någonstans att umgås. Samtidigt 

efterfrågade de trygghet och ville inte gå ner i en 

mörk källare för att tvätta, säger Carl Necking.

Nu ligger de gemensamma utrymmena på 

bottenplan i mitten av huskroppen och tvättstu-

gorna har placerats i direkt anslutning. Något som 

visade sig vara ett lyckokast. Genom att studen-

terna hela tiden passerar lokalerna med sina stora 

väskor med tvätt är det liv och rörelse under större 

delen av dygnet. Samtidigt upp- 

står spontana möten, studenterna 

får kontakt med många.

– Det finns exempel på studen-

ter som träffats i loungen och som 

sedan flyttat till gemensam 

bostad, säger Carl Necking.

Samvaro och studier två funktioner
Gemensamhetsutrymmena är uppdelade i två 

olika funktioner, samvaro och studier. Blått golv 

signalerar lounge – soffor, sittgrupper och tv – och 

här får man gärna prata. Tjejen i hörnsoffan gör 

det ivrigt och engagerat med den bärbara datorn  

i knät. Internet ingår inte i lägenhetshyran, därför 

är fritt trådlöst datornät i de gemensamma loka-

lerna uppskattat.

– Jag brukar gå hit för att skypa med familj och 

vänner. I dag har jag inga föreläsningar, och så här 

tidigt på eftermiddagen är det ganska lugnt. Vid 

Genom en strategisk placering av tvättstugorna har 
Malmö Studenthus skapat ett centrum med stråk som 
verkligen används – gemensamhetsutrymmena är 
husets pulserande hjärta.

malmö studenthus

”Samtidigt uppstår 
spontana möten ,  
studenterna får  

kontakt med många”
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fem-, sextiden är det fullt med folk här, säger 

Boyana Raycheva.

Studiedelen har klargult 

golv och lugn atmosfär. Stu-

denterna vid borden är djupt 

försjunkna i sina bärbara 

datorer. Koncentrationen är påtaglig och när en 

läskedryck dunsar ner i automaten gör den det 

med en oväntad skräll.

Hit går man i huvudsak för att plugga och då är 

tystnaden önskvärd. De som har grupparbeten har 

möjlighet att boka de mindre studierummen. Där 

finns, förutom bord och stolar, en whiteboardtavla. 

Hanna Kurkisuo sätter sig en stund i väntan på 

att den rena tvätten ska tumla färdigt.

– Studierummen är populära, det är bra att de 

finns. Själv har jag inte använt de gemensamma 

utrymmena annat än i samband med att jag 

tvättar. Men det är fint, kul att komma hit och 

tvätta. Medan man väntar kan man sitta och 

plugga, säger hon.

Studier på dagen och fest på kvällen
Studiedelen går också att boka efter klockan 18, 

efter önskemål från studenterna. De vill ha möjlig-

het att bjuda familj och vänner på födelsedagsfest 

eller ordna middagar för fler än vad det egna 

köksbordet rymmer. I lokalen finns både toalett 

och ett pentry med diskbänk, kylskåp och mikro-

vågsugn. Det finns också en musikanläggning där 

det går att koppla in en smarttelefon eller en 

mp3-spelare.

20 personer får vistas i lokalen och eftersom  

det finns hyresgäster i våningen ovanför måste 

ljudnivån anpassas efter midnatt. Klockan 10 

dagen efter ska lokalen vara städad och återställd  

i ursprungligt skick.

– Det har slagit väldigt väl ut. I våras bokades 

lokalen ofta, framförallt på fredagar och lördagar. 

Om uthyrningen inte fungerar tas 

möjligheten bort, det bygger på  

att folk tar sitt ansvar, säger Carl 

Necking.

Daglig städning
Sammanlagt uppgår de gemensamma utrymmena 

till cirka 195 m2. En väl använd yta, varken för litet 

eller för stort för de 670 hyresgästerna. Ambitionen  

är att det ska vara rent och fräscht vid alla tid-

punkter, därför städas utrymmena dagligen.

– Eftersom mitt kontor ligger precis intill ser jag 

att folk utnyttjar lokalerna och att det är en lagom 

ström av folk. Framför allt används studierummen 

frekvent och när jag går är ofta tv:n på. Kvällarna 

har jag inte så stor insyn i – men intrycket är att 

studiedelen används på dagarna och loungen på 

kvällarna, säger Carl Necking.

Carl Necking, platschef på Malmö Studenthus.

”Studierummen är  
populära, det är bra 

att de finns”
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Boyana Raycheva
Ålder: 19 år
Studerar: Internationella relationer  
på Malmö högskola
Bor: I en etta på 33 m2

– Här är lugnt och skönt. Lägenheten är liten, men 

välplanerad. Det tar en halvtimme till högskolan 

och det går två olika bussar. Jag uppskattar verk-

ligen att det är så välorganiserat i Sverige, det är 

lätt att hitta i stan. Det finns ju kartor och skyltar 

överallt, så man kan helt enkelt inte gå vilse.

Jag går på svenska för invandrare (sfi) och 

försöker lära mig svenska. Men språket är svårt, 

det är skönt att alla också talar engelska. Och  

det finns inte så många tillfällen att öva svenska  

i vardagen. Mina studiekamrater kommer från 

Indien, Pakistan, Brasilien, Kina och Tyskland. 

Eftersom kursen internationella relationer  

även finns på svenska går bara ett fåtal svenskar  

i min klass.

När man bor så litet är det bra att det finns 

utrymmen som är gemensamma. Vi brukar ofta 

boka ett av de mindre studierummen. Där finns 

whiteboard och internet, så de är väldigt använd-

bara vid grupparbeten. Det är också bra att det är 

så nära till mataffären. Den gillar jag verkligen, där 

finns ju allt! Levnadsstandarden är högre här än  

i Bulgarien, och det mesta är ungefär fyra gånger 

dyrare. 

Ett av mina stora fritidsintressen är fotografe-

ring. Jag saknar min kamera, tyvärr fick jag inte 

med den hit. Nu spenderar jag mest min lediga tid 

på internet, jag skypar ofta med familj och vänner. 

Min kompis Borislava bor också här. Hon jobbar 

som frivillig inom svenska hjälporganisationer. 

Kanske är det något för mig också. Det gäller att 

hitta en balans mellan studier och fritid.

malmö studenthus
student  |  porträtt
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Ovan: 
Grupprummet och 

bokningstavla till 
tvättstugan.

Nedan:
Loungen.

Höger:
Tvättstugan.

Nedan: 
Studierummet. Foto: Ingrid Hernsell/Boverket
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malmö studenthus

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

En ”lounge” för samvaro, ett 

studierum och två grupprum. 

Studierummet kan användas för 

fester på kvällstid. 

Area 

Cirka 195 m2 (mätt på ritning).

Läge 

På entréplanet mellan tvättstugorna.

Administration  

Loungen och studierummet är 

öppet för alla. Grupprummen bokas 

på listor utanför respektive rum. 

Studierummet kan bokas efter  

kl. 18.00. Bokningen görs på 

servicekontoret.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Nej, men det finns ett gym i en 

angränsande byggnad.

Gemensamma utemiljöer 

Grillplats och fotbollsmål på 

gräsplan. 

Ombyggnadsår 

2010.

Antal lägenheter 

667.

Fördelning och storlek 

Ettor, 21–33 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Lounge
Grupprum

StudierumGrupprum
Tvättstuga

Tvättstuga
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FÖRSLAG, STUDENTHUSET GRIPEN 100604, SKALA 1:100

BEF PARKERING
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ASFALT

GRÄS

ASFALT

STUDENTCENTRUM
BOSERVICE
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LILLA ANNEXET

BEF GRÖNA YTOR
BEF GRÖNA YTOR

ANGÖRING

BEF BOLLPLAN
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SOP SOP

SOP

MARKSTEN (STORA)MARKSTEN (SMÅ)
VID SAMTLIGA
ENTRÉER FLAGGSTÄNGER

BEF TRÄD

malmö studenthus
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Malmö Studenthus 
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Flemingsberg, Huddinge
– tryggare studenter när allt är samlat 

Från trettonde våningen är utsikten svindlande. Men det 
nybyggda huset i Flemingsbergs centrum i Stockholm  
utmärker sig inte bara för sin höjd. När kommunala Huge 
Fastigheter byggde nytt för studenterna satsade man på  
att göra det ändamålsenligt och tryggt.

Det stora gemensamhetsutrymmet rymmer 70 personer, 
har högt till tak och fönstervägg ut mot terrassen.

flemingsberg
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Ovan:
Gemensamhetsutrymmet.

Nedan: 
Takterrassen.
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Den resliga huskroppen, som är en visuell upp-

stickare i centrumet, vänder sig ut mot Karolinska 

Universitetssjukhuset. Från sina fönster ser stu- 

denterna ett Flemingsberg i förändring, det byggs 

lite här och var. Om några år kan trafikleden utan- 

för ha förvandlats till en esplanad med grönskande 

träd och snabbspårvagn. De närmsta tio åren väntas  

Storstockholm växa med 20 000 nya invånare per 

år och de flesta hamnar en bit utanför innerstaden.  

Flemingsberg är en av de platser som pekats ut 

som en framtida regional stadskärna.

Eftertraktade lägenheter i centrum
Redan nu är kunskap och forskning en viktig del 

av Flemingsbergs profil. 

Lärosätena ligger tätt, för- 

utom Karolinska Institutet 

finns Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH) och 

Södertörns högskola i 

området. Efterfrågan på bostäder är stor och den 

färgstarka studentskrapan i centrum ett välkom-

met tillskott. När de 169 lägenheterna släpptes i 

maj 2009 hade de en strykande åtgång.

Elouise Howard, förvaltare för Huges student-

bostäder, var med när studentbostädernas inne-

håll planerades.

– Många tänker på små utrymmen, med en 

liten kyl och frysfack. Men är det några som 

behöver rejäl kyl och frys så är det studenter. 

Därför propsade jag på ordentlig kyl- och frys-

förvaring i varje rum, och en spis med ugn så att 

man kan göra storkok och frysa ned.

Lägenheterna, som är mellan 23 och 26 m2, har 

genomgående hög boendestandard. Badrummen 

är helkaklade och det finns gott om förvarings-

utrymmen. Alla har förråd i källaren och där  

finns också cykelrum med fiffiga ställningar där 

cyklarna parkeras i två våningar.

Ljusa och rymliga gemensamhetsutrymmen
I entré och trapphus är ljusinsläppet generöst. 

Namnskyltarnas och brevfackens regnbågseffekt 

får en intuitiv fortsättning i våningsplanens färg- 

sättning. Även gemensamhetsutrymmena präglas 

av ljus, rymd och markanta färginslag. I den stora 

samvarolokalen gränsar fondväggen i rött mot 

gaveln mot söder som består av 

glas från golv till tak. Att glaset 

är tonat innebär att det inte be- 

hövs några gardiner, persienner 

eller annat solskydd.

Lokalen kan hyresgästerna 

boka utan kostnad från klockan 12 till klockan 10 

dagen efter.

– Här har det varit allt ifrån överraskningskalas 

till bröllopsfest. Den används också flitigt av 

utbytesstudenterna som brukar ha middagar för 

att lära känna varandra, säger Elouise Howard.

Det finns extra bord och stolar i ett intillig- 

gande förråd som räcker till två stora långbord.  

Upp till 70 personer får vistas i lokalen enligt 

brandskyddsreglerna.

Takterrassen en förlängning av lokalen
Ljumma kvällar fungerar terrassen som en för-

– Det är en fantastisk möjlighet att ha tillgång till en 
sådan här fin lokal, säger Samuel Chiang, som brukar 
använda den för att fira födelsedagar och kinesiskt nyår.

flemingsberg

”Men är det några som  
behöver rejäl kyl och frys 
så är det studenter”
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längning av lokalen – i glaspartiet finns en av 

utgångarna dit.

– Men terrassen används av alla utan att den 

behöver bokas. När det är fint 

väder på sommarhalvåret  

ligger studenterna och solar. 

Och många grillar på terrassen 

med engångsgrillar, säger  

Elouise Howard.

Granne med den stora lokalen, precis ovanför 

köksdelen, förrådet och toaletten, finns biljard-

rummet. Knappt hälften så stort med fönster ut 

mot den mer spatiösa festlokalen.

– Först var väggarna ljusblå, men jag vill ha en 

mer ombonad biljardrumskänsla. Så jag valde den 

här röda, en färg som också går igen i den stora 

lokalen. Fönstret gör att de två lokalerna har 

naturlig kontakt med varandra, säger Elouise 

Howard.

Bokning genom e-post eller personligt besök
Det stora gemensamhetsutrymmet används flitigt 

medan biljardrummet är något mindre uppbokat. 

Biljardrummet bokas via e-post och studenten får 

tillfällig behörighet till lokalen på sin låsdroppe. 

Den stora lokalen kan enbart bokas genom per- 

sonligt besök på fastighetsbolagets kontor.

– Det är mer fester i den stora lokalen, vilket 

gör att vi måste ha mer koll. Alla som bokar måste 

visa legitimation och skriva under ett kontrakt 

innan de får tillgång till 

lokalen, säger Elouise Howard.

Hon är mån om att hyres-

gästerna ska känna sig trygga 

och inte bli störda. 

Tryggare med fri sikt
En ambition som underlättas av husets form  

– alla gemensamma utrymmen finns samlade  

i den lägre, utskjutande delen i sydväst. Från 

24-timmarsgymmet som hyrt in sig på bottenplan 

till samvarolokalen, biljardrummet och överst 

tvättstugorna.

Transparensen i de återkommande glas- 

partierna är ett annat exempel på hur den fysiska 

utformningen påverkar det vardagliga livet som 

pågår i byggnaden. Tvättstugan består av fem olika 

rum, men tack vare glasrutor i innerväggarna är 

sikten fri. Den som befinner sig i rummet längts 

bort kan se vem som kommer in genom tvättstuge- 

entrén. De runda fönstren i trapphusets dörrar 

fyller samma funktion.

– Det ska inte kännas instängt och otryggt 

någonstans, säger Elouise Howard.

Elouise Howard, 
förvaltare för 
Huges studentbostäder.

”Här har det varit allt 
ifrån överraskningskalas 

till bröllopsfest”
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Samuel Chiang
Ålder: 30 år
Studerar: Doktorand i genetik  
på Karolinska Institutet i Huddinge
Bor: I en etta på 23 m2

– Att det blev Sverige var mer eller mindre en 

slump. Men jag ville studera i Europa och Karolin-

ska är berömt för sitt Nobelpris i medicin. Så jag 

hamnade här och har bott i huset sedan det var 

sprillans nytt. Jag var en av de allra första som 

flyttade in.

Läget kunde inte vara bättre. Karolinska ligger 

tvärs över gatan, bara ett par minuters promenad. 

I min forskning är jag beroende av provsvar från 

patienter över hela världen. Provsvaren kan 

komma när som helst – av någon konstig anled-

ning ofta på fredagskvällar. Då kan jag bara gå över 

och samla in dem.

Studenterna i huset har väldigt skiftande tider 

och jag märker att studietakten inte alltid är så 

hög. Själv arbetar jag med min forskning nästan 

jämt, i stort sett är jag bara hemma när jag ska äta 

eller sova. Jag betalar 3 700 kronor för 23 m2, det 

tycker jag är rimligt med tanke på standarden. 

Tvättmedel ingår i hyran, men internetabonne-

manget står jag själv för.

Ett tag läste jag svenska för invandrare (sfi), 

men det är svårt. Jag har heller inte riktigt tid. I 

forskarvärlden pratar alla engelska så jag får in 

te chans att praktisera kunskaperna till vardags. 

Att jag tillbringar all tid i labbet gör också att 

vintern inte påverkar mig så mycket. Jag har 

definitivt mycket svårare att stå ut med mörkret  

än med kylan.

Sverige är trevligt, jag trivs väldigt bra här. Den 

svenska sommaren är fantastisk och på vintern 

bjuds det på glögg. Att lägenheten är liten kom-

penseras av att allt är nytt och fräscht. Men för 

min del är det dags att hitta en större bostad. Min 

fru har pluggat färdigt och flyttar hit från Holland.

flemingsberg
student  |  porträtt
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Vänster: 
Köket.

Ovan: 
Biljardrummet.

Nedan:
Gemensamhetsutrymmet.
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flemingsberg

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

Ett stort gemensamhetsutrymme 

för middagar och fester.

Ett biljardrum. 

Area 

Cirka 120 m2 (mätt på ritning).

Läge 

I en separat del av byggnaden.

Administration  

Bokas genom förvaltaren.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Nej, men det finns ett gym i samma 

byggnad.

Gemensamma utemiljöer 

Takterrass. 

Byggnadsår 

2009.

Antal lägenheter 

169.

Fördelning och storlek 

Ettor, 23–26 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Gemensamhetsutrymme
Biljardrum
ovanför gemensamhetsutrymme 

Takterrass
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flemingsberg
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Flemingsberg 
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Kviberg, Göteborg
– gemensamma utrymmen  
anpassade efter dagens studentliv

Är det fest på hemmaplan är det ingen idé att ta spårvagnen 
in till stan. De som bor i studentbostäderna på Kviberg, en  
bit från centrala Göteborg, trivs och umgås mer än gärna  
på området. 

De finaste och mest använda gemensamma utrymmena 
ligger vid kvarterstorget. Här firas födelsedagar och nyår  
– men det är också en social mötesplats på vardagarna. Då 
träffas studenterna för att spela biljard, plugga tillsammans 
inför tentor eller bara hänga i det gemensamma tv-rummet.

kviberg
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Vänster: 
Tv-rummet.

Nedan: 
På volley-
bollplanen 
träffas de 
flesta på 
kvällarna. 

Ovan: Köksdelen 
i tv-rummet.
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– Torget är mysigt, det ger lite undermedveten 

stadskänsla. Ett bra läge för lokalerna, det är lätt 

att vinka in folk man känner som går förbi, säger 

Tobias Hausenkamph, 26, som bott i student- 

bostäderna på Kviberg i fyra år.

Det är SGS Studentbostäder som äger och för- 

valtar husen; tjugo minuters spårvagnsresa från 

centrala Göteborg, omgivna av 

grön natur och militärhistoria. 

Bara ett stenkast härifrån ligger 

Kvibergs gamla kasernbygg-

nader där en av stans mest 

besökta marknader håller till.

Finmatsal och biljardrum kan bokas av alla
Själva bostadsområdet består av tre-, fyra- och 

femvåningshus. Alla har ljusa putsade fasader  

med olika sorters stramhet – här anas både klass- 

iskt 1950-tal och glasad modernism.

Husen byggdes i tre olika etapper 2003, 2004 

och 2005. I varje byggnad finns tvättstuga och  

ett tv-rum avsedda för dem som bor i huset. Den 

u-formade huvudbyggnaden kring torget färdig-

ställdes sist och här finns, förutom ett tv-rum för 

de boende i huset, de två gemensamhetslokalerna 

som alla boende i området kan boka: finmatsalen 

och biljardrummet.

Gemensamhetsytorna är medvetet planerade 

efter dagens studentliv, med tuffare studietakt och 

pressad ekonomi. Fotolabbens och vävstugornas 

tid är förbi. Detsamma gäller för pubar, gymnastik-

salar och stora festlokaler.

– Den typen av lokaler kräver 

tid och engagemang av hyres-

gästerna. Dessutom brukar de 

innebära en del problem med 

alkoholtillstånd, brandsäkerhet 

och störda grannar. Nuförtiden 

bygger vi i stället flera små lokaler, säger Bertil 

Hansson, områdeschef för en fjärdedel av SGS  

Studentbostäders bestånd, däribland Kviberg.

Tv-rummet används mest
Tv-rummet används mest och är uppbokat i stort 

sett varje veckoslut. Det fungerar som ett vardags-

rum, ett ställe där det är lätt att sjunka ner i soffan 

medan popcornen poppar färdigt i mikrovågsugnen.

– Perfekt när det är Champions League-final 

eller melodifestival, sånt som är roligast att se till- 

sammans med andra, säger Tobias Hausenkamph.

Fönstren, som sträcker sig ända ner till golvet, vetter 
ut mot det stenbelagda torget. Där finns rejält tilltagna 
betongbänkar och lummiga, parvis placerade träd.

kviberg

”Gemensamhetsytorna 
är medvetet planerade 
efter dagens studentliv”
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Biljardrummet är beläget tvärs över torget. Strax 

intill ligger finmatsalen med plats för ett dussin 

personer kring det stora matbordet. Med ett fullt 

utrustat kök är det smidigt att duka upp en mid-

dagsbuffé eller ställa till med tårtkalas.

Sandra Sagerström Blom, 

23, är en rätt typisk användare. 

Hon ser främst två anledning-

ar att boka finmatsalen – fest 

och tenta.

– Jag har använt det när jag 

fyllt år och det har fungerat 

jättebra, det finns ju både kyl och frys. Och ibland 

händer det att jag bokar matsalen för att plugga 

tillsammans med kompisar, säger hon.

Hållbara material klarar slitage
Att inredningen i gemensamhetsutrymmena är 

enkel och funktionell samtidigt som den håller 

hög kvalitet är ingen slump.

– Vi har genomgående valt hållbara material 

som går att underhålla. Dyrare i investerings- 

skedet, men sett över tid är det mer ekonomiskt,  

säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS 

Studentbostäder. 

Förutom de gemensamma lokalerna tillhanda-

håller också SGS ett gym för de boende. Det ligger 

också vid torget, liksom SGS:s kvarterskontor.

Områdets enda kommersiella lokaler har 

hörnlägena vid vägen: närbutiken och pizzerian. 

Flera sociala knutpunkter uppstår mellan husen.

Studenternas färdmedel 

nummer ett har fått egna för-

varingsskjul; den glesa bräd- 

konstruktionen ger cykelhusen  

en trygg, transparent känsla.

Omtanke skapar trivsel
Men den största spontana mötesplatsen i området 

är nog ändå beachvolleybollplanen med intillig-

gande grillplats. När kvällssolen dröjer sig kvar  

kan man vara säker på att det är fullt med folk där.

Bertil Hansson har placerat ut några enkla 

solstolar i gräset. Han räknar kallt med att de 

försvinner efter ett tag. Men det spelar ingen roll 

– så länge solstolarna finns där är de en symbol för 

omtanke.

– Att vi bryr oss. Det här är unga människors 

första boende, de har större behov av service och 

uppmärksamhet. Om de trivs bor de kvar längre – 

och det är bra för oss. Då minskar våra kostnader 

för underhåll, besiktningar och administration.

Magnus Bonander,  
fastighetschef på  
SGS Studentbostäder.

”Ibland händer det 
att jag bokar matsalen 
för att plugga tillsam-
mans med kompisar”
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Tobias Hausenkamph
Ålder: 26 år
Studerar: Civilekonomprogrammet 
på Handelshögskolan i Göteborg
Bor: I en etta på 27 m2

– Jag har bott större delen av min studietid på 

Kviberg. Efter ett år som inneboende hos en 

gammal gymnasiekompis skulle jag och flick- 

vännen flytta ihop, och vi var helt överens om  

var vi ville bo. Antingen här eller mitt inne i stan. 

Vi kommer båda från Växjö och gillar närheten  

till naturen.

Ungefär hälften av studiemedlen går åt till 

hyran. En av mina kompisar bor i vanlig hyresrätt  

i närheten och har både större lägenhet och 

billigare hyra. Men då ingår inte alls lika mycket  

– jag har fri tillgång till bredband, gym och de 

gemensamma lokalerna. I gymmet tränar jag  

i periodvis, men utnyttjar nog mer pizzerian  

på hörnet.

Jag är en av initiativtagarna till FG – Förtroende- 

rådet Kviberg – som bildades för ett par år sedan. 

Rådet tar tillvara hyresgästernas intressen och 

fungerar som kontakt gentemot SGS Student-

bostäder. Varje hyresgäst bidrar med tio kronor 

per månad till FG. Pengarna används till gemen-

samma aktiviteter och inköp av extra inventarier 

till de gemensamma lokalerna. Vi har också ett 

forum för studenterna på nätet, där man kan lägga 

upp en tråd. Kanske kolla om några är intresserade 

av att kolla på fotboll tillsammans i tv-rummet.

Det är jättebra att det finns gemensamma 

lokaler, men ett snäpp bättre kan det alltid bli. En 

takterrass skulle inte vara fel, det skulle kännas lite 

mer avskilt än grillplatsen mellan husen.

Fast nu är det snart dags för mig att flytta 

härifrån. Jag har precis skrivit färdigt min master-

uppsats inom marknadsföring och konsument-

beteenden, den handlar om hur företag kommu-

nicerar med sina anställda på Facebook. Det blir 

faktiskt både en ny stad och ett annat land – om 

ett par månader börjar min nya anställning i Oslo.

kviberg
student  |  porträtt
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Ovan: Finmatsalen med plats 
för umgänge och arbete.

Ovan: 
Det bokningsbara 

biljardrummet.

Nedan:
Tv-rummet.
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kviberg

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

En ”finmatsal”, ett biljardrum och 

dessutom tv-rum (sju stycken). 

Area 

105 m2 (finmatsal, biljardrum och 

tv-rum) samt 142 m2 (sex stycken 

i de övriga byggnaderna) (mätt på 

ritning).

Läge 

Finmatsalen, biljardrummet och ett 

tv-rum finns i huvudbyggnadens 

bottenvåning vid torget. Tre tv-rum  

i etapp 1 och tre i etapp 2.

Administration  

Tv-rummen får användas av de 

boende i respektive hus. Finmat-

salen och biljardrummet får 

användas av alla boende i området. 

Bokas med en elektronisk bricka på 

en bokningscentral. Det går också 

att boka på nätet, via SGS:s webb-

plats.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Det finns också ett gym i centrum-

huset som alla kan använda.

Gemensamma utemiljöer 

Två grillplatser och en beachvolley-

plan för studenterna i området. 

Byggnadsår 

Tre etapper 2003–2006.

Antal lägenheter 

513.

Fördelning och storlek 

82 % är ettor, 25–33 m2. 

18 % tvåor och treor, 40–54 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Biljardrum

Tv-rum Finmatsal
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kviberg
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Kviberg 



45



46



47

Rönnen, Malmö
– delaktiga studenter inreder själva

När det rejält tilltagna rummet skulle inredas tog ett gäng 
studenter initiativet. De åkte till loppmarknaden och fyndade 
plyschsoffa, furumöbler och en stor världskarta. Nu är gemen-
samhetsutrymmet på 6:an norra – eller navet som det kallas 
– hemtrevligt inrett. Att möbleringen skapar rum i rummet 
spär på mysfaktorn ytterligare.

– Navet är tillgängligt för alla alltid. Det går inte att boka. 
Om man vill utnyttja det för fest sätter man upp lappar så att 
alla vet, säger Oscar Daggberg, som bor på studenthuset 
Rönnen i Malmö.

rönnen
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Vänster:
Navet.

Nedan: 
Foajén.
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– Är man social och vill umgås då söker man sig 

hit. Det är något speciellt att bo på Rönnen, säger 

Robin Andersson, som bott här i två år.

Stora ytor som sociala medelpunkter
Det första som slår en besökare är de stora ytorna  

i huset. Förklaringen är att byggnaden ritades och 

byggdes som sjukhus, vilket fortfarande präglar 

dess karaktär. Entréhallen är minst sagt rymlig  

och hissarna står på rad utmed ena långsidan. 

Korridorerna på de sex våningsplanen är också XL 

– precis som gemensamhetsutrymmena. 

Det finns två gemensamhetsutrymmen på 

varje våningsplan, ett i söder och ett i norr. Att de 

kallas för naven säger en del 

om hur lokalerna fungerar; de 

är sociala medelpunkter. Hit 

dras studenter för att träffa 

andra studenter.

– Det har skapats lite olika 

kulturer, beroende på vilket nav man tillhör. 3:an 

södra har mest fester. Alla är välkomna, jag har 

aldrig varit med om att det är privat, säger Oscar 

Daggberg.

Navet 6:an norra fungerar mer som ett vardags-

rum. Där finns soffhörnan med tv, sällskapliga 

sittgruppen och matsalsmöblerna som klarar av 

de flesta sorters middagsbjudningar. En bokhylla, 

placerad mitt i rummet, hjälper till att skärma av 

rummets olika delar samtidigt som böckerna 

bidrar till den lugna stämningen.

– Jag tycker att det är lite bibliotekskänsla över 

det här navet. När jag behöver lugn och ro för att 

plugga går jag ofta upp och sätter mig här. Dess-

utom är det gratis trådlöst datornät, säger Robin 

Andersson.

Funktionellt och enkelt när studenterna väljer
Inredningen är gjord av några studenter som 

tyckte att det stora rummet behövde ett mer 

genomtänkt möblemang. De kontaktade MKB och 

fick en summa pengar som de 

spenderade på stans loppisar. 

Deras val föll på funktion och 

enkelhet med en lätt dragning åt 

1970-talsretro – så klart det finns 

vinylplattor i bokhyllan.

De bärande, tjocka pelarna fick egna personlig-

heter av bara farten. Blomstergirlangerna mot 

svart botten både mjukar upp och ger tyngd åt 

rumsvolymen.

Ola Svensson på MKB studentbostäder ser 

positivt på studenternas initiativ.

– Inredningen blir en gemensam sak. När 

Rönnen, som ägs av kommunala bostadsföretaget 
MKB, är känt för sin familjekänsla.

rönnen

”Alla är välkomna, jag  
har aldrig varit med om 
att det är privat”
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studenterna är delaktiga är de också mer rädda 

om sakerna. Det fungerar bra, att tvättstugorna 

ligger intill gör att det också utnyttjas medan man 

tvättar, säger han.

Cykelrum på varje våningsplan
Malmö stad tog över byggnaden runt år 2000. Då 

hade den fungerat som sjukhus 

i drygt 20 år. I etapper byggdes 

de 39 000 kvadratmetrarna om 

till studentbostäder och 2002 

var alltihop klart. Samtliga 

lägenheter är placerade mot 

ytterväggarna och tillsammans upptar de en 

knapp tredjedel av husets totala yta.

Det innebär att övriga, fönsterlösa utrymmen 

är ovanligt rymliga. Korridorerna är breda och på 

varje våningsplan finns stora cykelrum. Studenter 

som tar med cykeln, genom entrédörren och in i 

hissen, är en vanlig syn på Rönnen som också har 

cyklar att låna ut.

– Vi fixar till cyklarna och skriver långtidsavtal 

med studenterna. Det är hyfsat populärt, och 

väldigt uppskattat av internationella studenter, 

säger Ola Svensson.

Information på Facebook
På dagtid är den stora loungen vid entréplan 

möblerad med soffor och pingisbord. De har hjul 

och rullas in bakom en stor affischvägg när 

kontoret stänger. Loungen har ibland också 

använts för fester som är för stora för att rymmas  

i något av naven.

– I början av terminen hade vi en kick-off med 

stoppljustema. De som hade röda kläder var redan 

upptagna och de med gröna var singlar. Vi hade 

räknat med 100 personer, men det kom 300 till 

entréloungen, säger Oscar Daggberg.

Halloweenparty, öltävling eller 

en spontan hissfest på fredags-

kvällen. Det är nästan alltid något 

på gång. Informationen sprids 

snabbt med hjälp av Facebook-

sidan Rönnen dudes & dudettes 

som har 350 medlemmar.

– Det är speciellt att bo så här, det ger verkligen 

en studentkänsla. Väggarna är välisolerade så man 

störs aldrig. Lite klibbigt på golvet efter helgens 

fester, men det städas snabbt bort. Jag trivs, säger 

Maria Grudeus.

Ola Svensson, MKB studentbostäder.

”När studenterna är 
delaktiga är de också 
mer rädda om sakerna”
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Oscar Daggberg
Ålder: 21 år
Studerar: Till idrottslärare på Malmö högskola
Bor: I en etta på 32 m2

– Första terminen bodde jag i en andrahands-

lägenhet i Helsingborg. Sedan kom jag till Rönnen. 

Jag trivs väldigt bra här. Tycker huset är ett väldigt 

lyckat exempel på integration, med studenter från 

olika delar av världen. Här är en bra stämning och 

man känner sig trygg i korridorerna.

Jag har fått en stämpel som festfixare, jag är 

ganska social av mig. De flesta i huset känner mig 

som ”Daggen” eller ”Daggmeister” som framför 

allt tyskar och amerikaner kallar mig. Dessutom är 

jag en av husets studentvärdar med ansvar för en 

del av våningsplanet där jag bor, 2:an norra. Det 

finns studentvärdar på varje våningsplan och de 

fungerar som en länk mellan hyresgäster och MKB. 

Det är lättare att få lägenhet i huset ju längre 

bort från Malmö man bor. Att Rönnen har ett så 

centralt läge är bra, det tar sju minuter till central-

stationen med cykel och 10–12 till högskolan. Jag 

brukar cykla och ibland åker jag buss.

När jag inte pluggar eller arrangerar fester är 

jag fotbollstränare för killar födda 1997 i Hyllie, 

som är en stadsdel i södra Malmö. Eller så tränar 

jag i gymmet som finns i entrén, det ingår i hyran. 

Det är MKB som hyr utrustningen och gymmet 

används av ganska många.

rönnen
student  |  porträtt
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Ovan: 
Allrummet/navet.

Höger:
Cykelrummet.

Ovan: 
Allrummet/navet.

Nedan:
Allrummet/navet.
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rönnen

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

Tolv allrum/nav. 

Area 

110–112 m2.

Läge 

Två på varje våningsplan.

Administration  

Ingen bokning, alla kan använda.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Den rymliga entrén används ibland 

som gemensamhetsutrymme, gym.

Gemensamma utemiljöer 

Gräsyta. 

Ombyggnadsår 

2002.

Antal lägenheter 

491.

Fördelning och storlek 

85 % ettor, 20–32 m2, 

15 % tvåor, 49–50 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Allrum/nav
Allrum/nav



54

Sal lerupsvägen

Rönnen
skolan

Rönnens
gymnasium

Rönnen

Rönnblomsgatan

N
o
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rönnen
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Rönnen 



55



56



57

ABC-boken, Östersund
– renoverade lokaler skapar trivsel och lugn

Litervis med vit, svart och blågrön färg gick åt när studenterna 
i Östersund tog sig an den nedslitna ABC-lokalen. De backades 
upp av Östersundsbostäder som renoverade köket och satte  
in kyl, frys och en ordentlig spis med ugn. Resultatet blev en 
ombonad lokal i två delar. Entrén leder direkt in till matsalen 
med gott om plats vid borden. Längre in finns den bekväma 
avdelningen med soffor och fåtöljer. Efter upprustningen  
ändrades också lokalens inriktning – festerna byttes ut mot 
spelkvällar och stora middagar.

ABC-boken
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Höger: 
Entrédörren.

Nedan:
ABC-lokalen.
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Den kallas ABC efter namnet på kvarteret som 

fram till slutet av 1990-talet hörde till stadens 

regemente. Efter nedläggningen flyttade studen-

terna in i de tidigare befälsbostäderna och själva 

regementsområdet byggdes om till universitet.

ABC-lokalen har egen entré 

på en av husgavlarna. Det 

behövs bara ett enda kliv 

innanför dörren för att befinna 

sig mitt i det som pågår. Första 

intrycket är bord i långa rader 

och massor av stolar, där bara en och annan 

sticker ut som udda. En bokhylla avsedd för skor 

och ett svart skynke delar av och skymmer sikten 

in till resten av rummet.

Studenterna målade och fixade
Lokalen renoverades tidigare i år på initiativ av 

studenter.

– De har målat och fixat själva, det enda jag har 

gjort är att köra ut färg och penslar, säger Håkan 

Olsson, förvaltare på Östersundsbostäder.

Och det var en välbehövlig rums-makeover 

som inleddes när ett 20-tal studenter satte  

penslarna i färgburkarna.

– Lokalen var väldigt sliten, handfatet hängde 

på trekvart och det fanns bara ett gammalt trinett-

kök. Eftersom beslutet om renovering redan 

fattats, och pengar var avsatta, bidrog vi med att 

köpa in en del tjänster. Golvet maskinpolerades 

och ett nytt kök sattes in, säger Håkan Olsson.

Flera soffor, ett par fåtöljer och några soffbord 

rotades fram ur ett lager med gamla möbler. 

Studenterna ordnade gardiner 

och satte upp klädhängare. De 

vita väggarna fick stora schablon-

figurer – Storsjöodjuret, Öster-

sunds och kårens attribut, var 

självskriven. I soffhörnan hoppar 

de svarta silhuetterna i naturlig storlek högt, en 

bra bit ovanför golvlisten.

– Ett glädjehopp. Som symbol för lycka och 

frihet, säger Johan Liljeholm, en av initiativtagarna 

till upprustningen.

Ställföreträdande husvärd håller koll
Alla studenter på Mittuniversitetet Östersund, 

sammanlagt närmare 3 700, har möjlighet att boka 

lokalen. Den kostar 50 kronor per dygn och Johan 

Liljeholm har hand om både nyckel och bokning. 

Han är också den som kontrollerar att städningen 

efteråt sköts och kontaktar förvaltaren om något 

är trasigt eller behöver åtgärdas.

– Jag fungerar som en ställföreträdande hus-

värd – en snäll sådan. Jag engagerar mig gratis så 

jag måste se lite mellan fingrarna. Min standard 

Läget är perfekt. Lokalen ligger i en central stadsdel 
med studentbostäder och har Mittuniversitetets  
campus strax bakom.

ABC-boken

”Ett glädjehopp.  
Som symbol för lycka  

och frihet”
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när det gäller städningen är inte extremt hög, och 

går något sönder så lagar vi det, säger han.

Lugnare fester efter renoveringen
Tidigare användes lokalen mest för fester och det 

kom en del klagomål från grannar i huset. Efter 

renoveringen skärptes reglerna, och numera får 

det inte vara något liv i lokalen 

efter midnatt. Den som inte res- 

pekterar reglerna fråntas möjlig- 

heten att hyra lokalen igen.

– Nu är det en väldig skillnad. 

Studenterna sköter det bättre 

och det har också blivit ett 

mycket mysigare ställe, säger Håkan Olsson.

Med en trivsammare lokal och ett riktigt kök 

har också inriktningen ändrats. Festerna är färre 

och mindre stökiga. Många hyr lokalen för att få 

plats med födelsedagsgästerna, andra för att laga 

middag tillsammans med kursare.

– Utbytesstudenterna använder lokalen ofta,  

de brukar anordna Swedish dinners, särskilt under 

vinterperioden. Alla vet om stället, och alla får 

hyra så länge man är student. Det brukar vara 

någon form av aktivitet i lokalen ett par gånger  

i veckan, säger Johan Liljeholm.

Allt som oftast anordnas spelkvällar, antingen  

i studentkårens regi eller av mer spontan karaktär. 

Det är alla möjliga spelformer som lockar studen-

terna, från traditionella sällskapsspel till avance-

rade strategispel och underhållande tv-spel.

Träffa folk i stora grupper
– Nu sist hade vi en kinect-evening, tv-spel där 

man spelar med hela kroppen. Utrustningen finns 

på kåren, men vi har pratat om att ta hit den, säger 

Johanna Löfqvist som är ordförande i studentkåren.

Att gemensamhetsutrymmen fyller en viktig 

funktion för studenterna, speciellt 

under den mörka delen av året, är 

ABC-lokalen exempel på.

– Som student måste man få 

träffa folk i stora grupper. I en klass 

kan det vara mellan 50 och 70 

personer, vilken social aktivitet ska 

man då göra för att ingen ska lämnas utanför? 

Därför behövs den här typen av lokaler där alla  

är välkomna och har inflytande, säger Johan 

Liljeholm.

”Utbytesstudenterna 
använder lokalen ofta, 
de brukar anordna 
Swedish dinners”

Håkan Olsson, förvaltare på Östersundsbostäder.
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Johan Liljeholm
Ålder: 25 år
Studerar: Statsvetenskap,  
Mittuniversitet i Östersund
Bor: I en etta på 25 m2 med kök och badrum

– Jag kommer ursprungligen från Eskilstuna och 

har provat studentlivet i flera år, i olika omgångar 

och med olika inriktningar. Efter att ha pluggat 

rymdteknik i Luleå kom jag till Östersund för att 

läsa idrottsvetenskap under ett år. Nu har jag 

äntligen hittat mitt ämne – statsvetenskap. Jag är 

intresserad av EU som struktur, hur inflytande och 

kommunikation fungerar på olika nivåer. Min 

närmsta plan är att skaffa en praktikplats i Bryssel.

Jag är en gammal kårmupp, har alltid varit 

kåraktiv. Under en period var jag vice ordförande. 

Mest stolt är jag över att jag tillsammans med 

hyresgästföreningen lyckades förhandla igenom 

fri internet. Som student behöver man internet 

och det är krångligt med eget abonnemang 

eftersom man byter bostad ofta. Själv bor jag i en 

etta på 25 m2, som jag betalar 3 700 kronor 

i månaden för.

I Östersund är idrottsvetenskapen och turism-

programmet stora, men även socionomutbild-

ningen drar. Många studenter lockas också hit av 

friluftslivet. Gillar man vintersport är läget perfekt 

med närheten till Åre. För egen del är fjällnatur 

och vintersport inte så viktigt, jag kan ta mig 

nerför en backe med snowboard, men det är inte 

något stort intresse. Däremot är jag en utpräglad 

tävlingsmänniska och jag gillar spel i alla dess 

former.

Om jag fick önska skulle det vara mer studenti-

kosa inslag i Östersund. Studenterna gör få saker 

som sticker ut. Flottracet är det närmaste man 

kommer, då paddlar man ut på flottar i Storsjön.  

I traditionen ingår också att gå i parad genom stan 

med alla flottar. Lite märkligt att ingen använder 

overaller, som i alla andra studentstäder. Under 

intro-perioden borde hela stan vara full av faddrar 

i overaller. Ibland tar jag på mig min studentoverall  

– som en liten markering.

ABC-boken
student  |  porträtt
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Gemensamhetsutrymmet 
för samvaro och måltider.
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ABC-boken

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

Ett gemensamhetsutrymme för 

samvaro och måltider. 

Area 

83 m2.

Läge 

På entréplanet, direkt ingång utifrån.

Administration  

Boenderepresentant sköter bok-

ningarna, avgift 50 kronor. Alla 

studenter vid Mittuniversitetet får 

använda lokalen.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Nej.

Gemensamma utemiljöer 

Två stycken gräsytor. 

Nybyggnads- och ombyggnadsår

1984.

Antal lägenheter,  

ABC-boken/Motboken 2 

215.

Fördelning och storlek 

40 % dubblettrum 26,6–30,6 m2, 

60 % ettor 25,6–43,7 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Gemensamhetsutrymme



64

ABC-boken
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är ABC-boken 
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Ryd, Linköping
– renoverade lokaler skapar trivsel och lugn

Att plugga inför tentor kräver koncentration och bra läsljus  
– kanske är det därför studierummen i Ryd är så populära.  
Studentbostäder i Linköping har valt att sprida ut ett 20-tal 
studierum över bostadsområdet som till största delen består 
av studentkorridorer. I Ryd finns alla möjligheter att leva  
studentlivet fullt ut. När cykeln behöver servas går man bara 
ned till den kompletta gör-det-själv-verkstaden och student-
overallen får sitt rätta utseende med hjälp av symaskinen som 
lånas ut gratis. Dessutom är det nära till universitetet och 
studentkrogen.

ryd
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Höger: 
Biljardrummet.

Nedan:
Cykelverkstaden.
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Stadsdelen Ryd, väster om centrala Linköping, är 

ett typiskt låghusområde från åren kring 1970. Här 

bor närmare 2 500 studenter som bara har några 

minuters cykeltur till Linköpings universitet. På 

var sida om studentbostäderna finns vanliga 

hyresrätter – folk brukar prata om Studentryd 

respektive Människoryd.

Ida Andersson kände inte till 

området innan hon flyttade hit för 

tre år sedan.

– Jag är uppväxt med bond-

gårdar på landet, så att komma till 

ett sådant här miljonprograms-

område var en kulturchock. Men när jag väl lärt 

mig området och att hitta, så ångrade jag mig inte. 

Det finns massor av fördelar, inte minst har Ryd 

ett levande studentliv, säger hon.

Populära studierum
I Linköping finns många utbytesstudenter och de 

flesta bor i Ryd. En anledning är att de ofta efter-

frågar rum i korridor, och här finns det gott om 

studentkorridorer. Det finns också många gemen-

samma studierum, något som särskilt studenterna 

från andra länder uppskattar.

– Tanken är att det ska finnas ett i varje block 

med 80 hyresgäster. Om man inte har ett studierum  

i sitt eget trapphus ska det finnas i granntrapp-

huset, säger Jeanette Pihl, en av Studentbostäders 

fyra områdesansvariga. Studierummen fungerar 

som rena pluggställen och är också möblerade 

som sådana. Det finns inga soffor att sjunka ned i; 

endast bord, stolar och en whiteboard. Under 

tentaperioderna är studierummen som allra 

populärast. Då är bokningslapparna som finns 

uppsatta utanför dörrarna fulltecknade. Så små-

ningom ska rummen även kunna bokas via nätet.

– Studenterna har tillgång till en del av rum-

men via sina nyckeltags. Andra står öppna. Det 

fungerar, vi har väldigt lite skade-

görelse, säger Jeanette Pihl.

När efterfrågan på studentbostäder  

blev större kring 1990 förtätades och 

kompletterades området. Lite vid 

sidan av, med vårdcentralen emellan, 

byggdes fyra nya hus med lägenheter. 

Längorna med studentkorridorer fick ytterligare 

en våning med lägenheter om ett rum och kök.

Förtroenderåd bakom biljardrum och cykelverkstad
Ett av områdets två biljardrum ligger i husgruppen 

bakom vårdcentralen. Ytterligare ett biljardrum 

finns i östra delen och det rummet är ett resultat 

av förtroenderådets engagemang. Studenternas 

förtroenderåd, Förtroenderådet i Ryd, är en 

mycket aktiv förening som Studentbostäder i 

Linköping har ett nära samarbete med. FR Ryd 

driver biljardrummet och har också inlett diskus-

sioner om ett ”hängställe” med soffor, en typ av 

gemensamhetsutrymme som saknas i dag.

– Vi ska renovera ett av husen under början  

av nästa år. Där finns två studierum, varav ett är 

lite större. Vi har pratat om att möblera det med 

soffor i stället. Förtroenderådet vill också driva ett 

gym, men det finns inga lokaler för det, säger 

Jeanette Pihl.

Gångvägarna som går mellan husen är omgivna av 
öppna, höstvåta gräsmattor och löven på träden har 
antagit samma gula nyans som tegelfasaderna.

ryd

”att komma till ett  
sådant här miljon- 
programsområde var 

en kulturchock”
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FR Ryd ligger också bakom cykelverkstaden som 

är öppen två kvällar i veckan. Det är en fullt ut- 

rustad verkstad där studenterna själva kan pyssla 

om sina cyklar. Alla tänkbara reservdelar finns att 

köpa för en billig peng. På väggen 

hänger cykeldäck i olika utföranden 

och de små lagerlådorna är om-

sorgsfullt etiketterade. Två kronor 

för en eker, tio för en pedalreflektor 

och tjugo för en bromskloss.

Utlåningsservice
Viktor Larsson är ordförande i Cykelstyret – verk-

stadens egen styrelse.

– Tanken är att studenterna ska fixa sina cyklar 

själva, men det finns alltid någon här till hands. Vi 

som jobbar här gör det fyra kvällar per termin. Min 

uppgift är att se till att schemat funkar. Cykelstyret 

har också en del sociala aktiviteter, som i kväll, då 

är det pizza och bowling.

Lika populär som cykelverkstaden är utlånings-

servicen, även den i FR Ryds regi. Lokalen där 

styrelsen sammanträder fungerar också som lager 

för symaskiner, slagborrar, extrasängar och säll- 

skapsspel. Studenterna får låna allt gratis, deposi-

tionsavgiften får de tillbaka vid återlämning.

– I insparkstider brukar det vara högt tryck  

på symaskinerna, då ska alla revärer sys fast på 

overallerna, säger Ida Andersson.

Kårhus ger status
Den absolut största samlingspunkten för studen-

terna är herrgården med studentkro-

gen. När byggkranarna intog området 

för att göra en ny stadsdel på de gamla 

jordbruksägorna sparades själva 

mangårdsbyggnaden. Ryds herrgård 

från 1700-talet fick ett nytt uppdrag  

– att tjänstgöra som kårhus för studen-

terna vid Linköpings universitet. Tjugo år senare 

utvecklades det till ett mer renodlat uteställe  

och är i dag ett väletablerat studenthak med 

pubkvällar och livemusik.

På sommarhalvåret pågår det sociala livet lika 

mycket utanför som innanför herrgården. Där 

finns en beachvolleybollplan och grillplatser med 

bänkar och bord. Mathias Ahxner, operativ chef på 

Studentbostäder i Linköping, betraktar herrgården 

som en stor tillgång i området.

– Den drar till sig studenter från hela stan och 

ger området status, säger han.

”I insparkstider 
brukar det vara  
högt tryck på  
symaskinerna”

Jeanette Pihl, områdesansvarig på Studentbostäder i Linköping.
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Ida Andersson
Ålder: 22 år
Studerar: Civilekonomprogrammet, inriktning 
nationalekonomi, Linköpings universitet
Bor: 20 m2 i en studentkorridor

– Jag går fjärde och sista året på civilekonompro-

grammet. Det finns flera skäl till att jag hamnade i 

Linköping. Statistiken för utbildningen såg bra ut, 

det är lätt att få jobb efteråt, och stan har ett bra 

studentliv. Det finns ett campus, många student-

organisationer och massor av aktiviteter. Det är 

viktigt för jag försöker hinna med en del vid sidan 

av studierna. Det brukar bli att jag prioriterar 

pluggandet i slutet av kurserna, medan jag tar det 

lite lugnare i början. För mig är engagemanget i 

föreningslivet viktigt. Förutom att jag är ordföran-

de i Förtroenderådet i Ryd sitter jag i styrelsen i 

Börsgruppen. Det är den största föreningen på 

universitetet med 4 200 medlemmar. Vi försöker 

lära ut hur aktiehandeln fungerar och hur man 

kan tjäna pengar genom att sälja och köpa aktier. 

Bland annat har vi aktiekurser och bjuder in 

gästföreläsare.

Eftersom jag gillar entreprenörskap är det 

intressant att sitta i en föreningsstyrelse. Det 

fungerar som ett företag i miniformat, man lär sig 

argumentera, fatta beslut och att handskas med 

pengar. Inte minst får man kunskaper om sig själv 

och om hur andra tänker och fungerar. För min del  

är det också något som lättar upp studierna – det 

är marknadsföring och redovisning i praktiken.

Men just nu är det mycket flyttbestyr. Jag ska 

flytta från mitt rum i studentkorridor till en liten 

etta med egen kokvrå i samma område. I början  

är det bra att bo i korridor. Man lär känna nya 

människor, även sådana som inte går på ens eget 

program. Det gör att man skaffar sig ett bra 

nätverk. Och när korridorlivet funkar, och alla tar 

sitt ansvar, är det hur kul som helst. Enda nack-

delen är att inte ha eget kök, det längtar jag efter.

ryd
student  |  porträtt
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Vänster: 
Studierum.

Nedan:
Biljardrum.
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ryd

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

Studierum 18 stycken, två biljard-

rum. Gemensamma kök och allrum 

i studentkorridorerna. 

Area 

Studierummen och allrummen  

är cirka 18 m2.

Läge 

Studierummen är jämnt utplacerade  

i området, ett per 80 boende.

Administration

Kalendrar för bokning finns 

uppsatta på dörrarna.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Cykelverkstad, pingisrum och bastu.

Gemensamma utemiljöer 

Beachvollybollplan, två stycken 

tennisplaner och grillplatser. 

Byggnadsår

Cirka 1970.

Antal lägenheter Ryd område 92

1835.

Fördelning och storlek 

70 % korridorrum, 20 m2, 

25,5 % ettor, 20–41 m2, 

4 % tvåor, 40–60 m2 och 

0,5 % fyror och femmor, 89–116 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

Studierum

Kök och allrum Kök och allrum
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ryd
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Ryd 
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Forum, Stockholm
– alla tar sitt ansvar för köket

Solljuset strömmar in genom det stora fönstret och en lång 
skugga faller över köksbordet. De torkade stråna i den höga 
vasen på fönsterbrädan når nätt och jämnt upp till det kvar-
glömda julpyntet; glitter virat runt gardinstången och röda 
julgranskulor på sniskan. Dubbel uppsättning av vitvaror och 
skåp skvallrar om att det här är ett kök för flera kockar.

forum
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Ovan:
Korridorköket.

Höger: 
Musikrummet.

Nedan:
Takterrassen.
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Gustav Lundberg Toresson fixar frukost och lagar 

middag så gott som varje dag i studentkorridorens 

gemensamma kök. Han gillar att laga mat, men 

sätter en gräns vid att ta med lunchlådor. Ibland 

händer det att han får sällskap i köksbestyren.

– I början träffades vi som bor i 

korridoren ganska ofta. Men det blir 

allt mer sällan, vi har olika tider och 

jag tror att många äter ute ganska 

ofta. Numera är det lätt att glömma 

bort att det är ett korridorkök. I somras, när jag 

jobbade på en bank här i Stockholm, hade jag 

köket helt för mig själv, säger han.

Åtta studenter delar kök
Forum är ett av fyra hus på Körsbärsvägen som ägs 

och förvaltas av Stiftelsen Stockholms Student 

bostäder, SSSB. Alldeles intill ligger KTH och det är 

promenadavstånd till Stockholms universitet. De 

som får bostad här hamnar i riktigt klassiska stu- 

dentkvarter, grannhuset Domus var Stockholms 

allra första studenthem, byggt 1957. Forum byggdes  

1969 och består till övervägande del av studentrum 

i korridor.

– Konceptet med korridorboende med gemen-

samt kök fungerar fortfarande, åtminstone här där 

det bor åtta studenter i varje korridor, säger Doris 

Andersson som är områdeschef på SSSB.

Studenterna samsas om två spisar, fyra kylskåp 

och lika många frysskåp.

– Det är lagom många. Man har hört historier 

från de som bor på Studentbacken. Där delar 16 på 

ett kök och det är ständigt konflikter…, säger Lisa 

Tilly medan hon väljer kryddor till sin pastarätt.

Det finns gott om plats för matförvaring. Alla 

har egna, låsbara skåp för torrvaror, och två per- 

soner delar på ett kyl- och frysskåp. De kastruller, 

bunkar, slevar och vispar som finns i 

skåp och lådor tillhör någon av studen-

terna – eller tidigare hyresgäster.

– Meningen är att man ska ta med 

och använda sina egna köksgrejer. Men 

en del prylar har lämnats kvar när folk flyttat. Som 

den här tjock-tv:n, säger Gustav Lundberg Toresson.

Delar på städningen
Studenterna har ansvar för att städa de gemen-

samma utrymmena, det vill säga kök och korridor. 

Den här veckan hänger den röda kom-ihåg-att-

städa-lappen på Lisa Tillys dörrhandtag. Det gör 

den var åttonde vecka.

– I den här korridoren fungerar det bra. Alla tar 

sitt ansvar, säger hon. Det finns 36 gemensamma 

kök i Forum, samtliga under husvärden Lars 

Rosenström överinseende.

– Jag går runt varje dag och kollar till köken, 

och en gång i veckan gör jag en städningsrond. 

Studenterna sköter sig bra, det är bara ett par kök 

som har problem med städningen, säger han.

Fokuserar på studieresultatet
Lars Rosenström känner sitt Forum väl, han har 

jobbat som husvärd i samma fastighet i 36 år. 

Huset är sig likt men hyresvillkoren har förändrats. 

– Fast det är aldrig trängsel vid spisarna, säger Gustav 
Lundberg Toresson, en av åtta studenter som delar  
på korridorköket beläget i klassiska studentkvarter  
i centrala Stockholm.

forum

”I somras hade 
jag köket helt  
för mig själv”
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På 1970-talet fick studenterna femårskontrakt,  

i dag gäller avsevärt hårdare regler med krav på 

studieprövning och klarade studiepoäng. Resul-

tatet är större omflyttning – men också mer 

studiefokuserade hyresgäster.

– På den tiden var det vilda 

fester och ibland visste man inte 

vilka som bodde i rummen. Nu 

är det mycket, mycket lugnare. 

De flesta studenter är väldigt 

lätta att ha och göra med, säger Lars Rosenström.

Den personliga kontakten med studenterna 

tycker han är en rolig del av jobbet, och han 

märker att de uppskattar att det finns en husvärd 

att vända sig till.

– Ibland måste vi ju gå in i deras rum, när de 

vet vem som kommer går det lättare. Just nu håller 

vi på att byta ut ojordade eluttag mot jordade i alla 

rum. Nuförtiden har alla studenter datorer och 

rummen är inte anpassade för det.

Gemensamma lokaler i källaren
När huset byggdes avsattes stora ytor för gemen-

samhetsutrymmen i olika former. Lars Rosenström  

minns när studenterna drev ett stort café på entré- 

plan, och fotolabbet i källaren. Några lokaler på 

källarplan finns kvar men är inte alls lika använda 

som då; ett musikrum, ett gym och en lite större 

samvarolokal där styrelsen för studenternas lokala 

områdesförening brukar sammanträda.

En av styrelseledamöterna har ansvar för 

nycklarna till de gemensamma 

lokalerna, liksom för bokningen. 

Gustav Lundberg Toresson och Lisa 

Tilly har en sådan tur att denna 

person bor i just deras korridor. 

Därför blir spontanmatcherna  

i bordtennis lite fler än hos övriga hyresgäster.

– Och ganska ofta går jag ner till musikrummet 

för att spela lite piano, säger Lisa Tilly.

Populär takterrass med grillplats
Den långsmala takterrassen med milsvid utsikt 

över takåsarna är också populär, där finns grill-

plats och bänkar.

– Senast var jag där när vi hade inspark för de 

nya på mitt program, då behövde vi en plats som 

rymde många, säger Gustav Lundberg Toresson.

Precis som terrassen är korridorköket vänt  

mot det håll där solen dröjer sig kvar till sen efter- 

middag.

– Om jag saknar något? Det skulle i så fall vara 

en balkong i anslutning till köket. Det skulle vara 

perfekt.

”De flesta studenter  
är väldigt lätta  

att ha och göra med”

Längst till vänster:  
Lars Rosenström, 
husvärd.

Vänster:  
Doris Andersson,  
områdeschef på SSSB.
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Gustav Lundberg Toresson
Ålder: 21 år
Studerar: Handelshögskolan i Stockholm
Bor: 18 m2 i en studentkorridor

– Redan i lumpen ställde jag mig i kö till student-

bostad i Stockholm. Jag visste att jag ville plugga  

i en större stad och för att få studentrum här  

krävs en kötid på mellan 600 och 700 dagar. Först 

hamnade jag i en korridor på första våningen,  

men lyckades byta till ett rum högre upp i huset.

Jag trivs med att bo i studentkorridor. Vi är åtta 

som bor här och i början träffades vi ganska ofta. 

Men det är inte något jättesocialt boende. Det blir 

mest att man umgås med de som man pluggar 

tillsammans med. Vi är några i korridoren som  

går på Handels, några på KTH och en går arkitekt-

utbildningen.

Mitt rum ligger alldeles intill köket. Det är 18 m2 

stort, med eget badrum. Det är möblerat med 

mina egna saker: säng, skrivbord, bokhylla, soffa 

och soffbord. Och så förstås en tv och dator, 

internetabonnemang ingår i hyran. Jag betalar  

3 400 kronor i månaden, tio månader om året.

Nu går jag andra året på min utbildning som 

leder till en ekonomie kandidatexamen. Jag trivs  

i Stockholm. Det är kul med en storstad, jag är 

uppväxt på ett litet ställe mellan Växjö och Oskars-

hamn. Utanför universitetsstudierna är fotboll och 

resor mina största intressen.

forum
student  |  porträtt
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Vänster: 
Köket.

Det gemensamma korridorköket.
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forum

Gemensamhetsutrymmen  

enligt BBR 

36 kök i korridorerna, ett musikrum 

och ett samvaroutrymme. 

Area 

Korridorköken cirka 24 – 28 m2. 

Musikrum sju stycken à 15 m2.

Läge 

Musikrummen i källaren.

Administration  

Studenternas lokala områdes- 

förening sköter bokningarna.

Gemensamma utrymmen  

utöver BBR 

Ett gym.

Gemensamma utemiljöer 

Takterrass med grillplats. 

Byggnadsår 

1969.

Antal lägenheter 

325.

Fördelning och storlek 

89 % korridorrum 17–26 m2, 

11 % ettor, tvåor och treor,  

23–26 m2.

gemensamhetsutrymmen  |  lägenheter

KökKök

Kök

KökKök Kök
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forum
området

Typ av ort

Storstadsregion

Större högskoleort

Mindre högskoleort 

Område

Stort

Mellanstort

Mindre 

Avstånd 

I centrum

Nära centrum

Långt avstånd till centrum

Nära universitet/högskola

Medellångt avstånd till  

universitet/högskola 

Långt avstånd till  

universitet/högskola

Kommunikationer

Bra kollektivtrafik

Sämre kollektivtrafik

Bra cykelvägar

Sämre cykelvägar

Detta är Forum 



85



86

ABC-boken, Östersund
Fastighetsägare och förvaltare: Östersundsbostäder AB

Arkitekt: Jörgen Grönvik Arkitektkontor

Flemingsberg, Huddinge
Fastighetsägare och förvaltare: Huge fastigheter AB

Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB

Forum, Stockholm
Fastighetsägare och förvaltare: Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

Arkitekt: Uppgift saknas

Malmö Studenthus, Malmö
Fastighetsägare och förvaltare: Malmö Studenthus AB

Arkitekt, ombyggnad till studentbostäder: Mima Arkitekter AB

Kviberg, Göteborg
Fastighetsägare och förvaltare: SGS Studentbostäder

Arkitekt: Mats&Arne Arkitektkontor AB

Ryd, Linköping
Fastighetsägare och förvaltare: Studentbostäder i Linköping AB

Arkitekt: Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB

Rönnen, Malmö
Fastighetsägare och förvaltare: MKB fastighets AB

Arkitekt, ombyggnad till studentbostäder: Sews Arkitekter AB

Uppgifter om fastighetsägare,  
förvaltare och arkitekter
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Läs mer

Källor



88





Box 534, 371 23 Karlskrona

Besök: Drottninggatan 18

Telefon: 0455-35 30 00

Webbplats: www.boverket.se

Antalet studerande har mer än fördubblats sedan 1990.  
Bostadssituationen för denna grupp är därför en viktig  
fråga. De flesta studenter bor i ”vanliga” bostäder medan  
25–30 procent bor i särskilda studentbostäder. Det som är 
speciellt med studentbostäder är att det är möjligt att göra 
dessa mindre än ordinarie bostäder genom att flytta ut vissa 
funktioner till gemensamma utrymmen. Det handlar om 
utrymme för samvaro, matlagning och måltider.

Boken innehåller fakta och inspiration om gemensamhets- 
utrymmen för studenter. Sju exempel från olika student- 
boenden visar på olika sätt att lösa frågan. Exemplen sträcker 
sig från stora studentbostadsområden för flera hundra  
studenter till det lilla korridorköket. Tanken är att boken ska 
vara till hjälp vid planering av nya och befintliga gemensam-
hetsutrymmen. Den vänder sig i första hand till förvaltare och 
ägare av studentbostäder, arkitekter samt till politiker och 
tjänstemän på kommunal och regional nivå.


