
Översiktlig information om studentboendet Sjöbacka 
RBF Boråshus nr 7 
 
Reviderad 2017-08-25 

Information om Sjöbacka studentboende 

 
Uthyrning 

Sker endast till personer som har ett antagningsbevis till gymnasieskola, högskola eller annat lärosäte. 

Kontroll av hyresgäst görs hos Upplysningscentralen innan kontraktsskrivning sker. 

Städning 

Anlitad städfirma städar gemensamma utrymmen (korridorer, badrum och kök) 

Gäller ej diskning. 

Hyresgäst städar eget rum samt putsar sina egna fönster. 

Inventarier 

Rummen uthyrs omöblerat med undantag av: (Gäller nytecknade hyresavtal from 2017-09-01) 

Hatthylla 

Klädskåp 

Gardiner står hyresgästen själv för. 

Kök 

Fullt utrustat med: 

Kaffebryggare 

vattenkokare, 

elvisp 

mikrovågsugn 

ugn 

ugn 

kylskåp 

frys 

diskmaskin 

4 st låsbara skåp finns för förvaring av livsmedel–  varje skåp delas av två hyresgäster. 

Hyresgäst tillhandahåller diskmedel för handdisk och maskindisk. 

Soffhörna finns med TV. 

Badrum  

Det finns totalt 4 st gemensamma badrum. 

Duschkabin respektive duschdraperi finns. 

Städas av anlitad städfirma. 

Hyresgäst tillhandahåller eget toalettpapper. 

 

Tvättstuga 

Gemensam tvättstuga finns där tvätt kan ske mellan kl 08 – 21.30 

2 st tvättmaskiner, 2 st torktumlare, 1 st torkskåp finns 

Hyresgästen står för tvättmedel.  

WiFi 

Gratis trådlöst internet access, 300 mbs från Comhem. 
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Bredbandsuttag till Bredbandsbolagets fibernät finns i varje rum. 

Hyresgäst får själv teckna ett abonnemang från Bredbandsbolaget. 

 

El 

Ingår i hyran. 

 

Fjärrvärme 

Ingår i hyran. 

Rökning 

Ej tillåten i lokalerna. 

Djur 

Får ej medtagas. 

Parkering 

Q-Park administrerar föreningens p-platser.  Om man önskar hyra en p-plats så får man kontakta dem på 

telefon 0771-96 90 00 eller via internet: www.q-park.se  

Obs! Glöm ej att meddela att du hyr bostad av Brf Boråshus nr 7, adress Blombackagatan 2 så slipper du 

betala moms. Månadshyran för en p-plats är för närvarande 40 Kr. 

Bussförbindelser 

Bussar till centrum som passerar högskolan avgår med täta intervall från 

närliggande hållplats. 

Sevärdheter 

Inom gång -och cykelavstånd finns: 

Handelsområdet Knalleland 

Borås Djurpark 

Borås Simarena 

Borås Arena 

Almenäs badplats 

 

Sjöbo Torg 

400 m från studentboendet finns ett torg med: 

Apotek 

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Spel – och Tobaksaffär/Postombud 

Frisör 

Pizzeria 

Finns mittemot studentboendet på andra sidan gatan. 

 

Städutrustning 

2 st dammsugare, 2 st sopborstar 

2 st moppar med hink 

Rengöringsmedel, fönsterputsmedel, dammtrasor mm står hyresgästerna för.  


