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2 0 1 60211 	  

• Varför har vi valt att fokusera mer på kompislägenheter? 

• Vad innebär det för förvaltning: kontraktsform, hyressättning etc? 

• Hur tror ni att marknaden ser ut för dessa bostäder? 

• Vad gör projekten speciella? 



MÅLMEDVETNA?	  
•  Varför	  är	  vi	  så	  målmedvetna	  i	  studentbostadsfrågan?	  	  

•  Hållbara	  lösningar	  
•  Colonia	  	  Linköping 	   	   	   	  klart	  2006-‐8	  (inv.bidrag)	  

•  NDS	  Kosterhavet	  Sthlm	   	   	  klart	  2015/16	  

•  Flemingsberg	   	  Sthlm 	   	   	  klart	  2017/18	  

•  Ektorp	  Nacka 	   	   	   	   	  klart	  2019	  

•  Kista	  Äng	   	   	   	   	   	   	  klart	  2020 	   	  	  
	   	   	  	  
Summa:	  1.500	  



•  ByggVesta	  1951,	  amerikansk	  målstyrd	  ägare	  sedan	  1993,	  Nya	  HR	  -‐>2005	  
•  Sthlm,	  Linköping,	  Malmö,	  Göteborg,	  Västerås,	  Uppsala	  
•  Årets	  Fas_ghetsägare	  2008,	  Yes,	  vi	  var	  på	  räa	  väg!	  
•  Kundkristallen	  (Ak_vBo)	  för	  bästa	  produkt	  5	  år	  i	  rad	  2009-‐14	  (nom	  15&16)	  
•  Idag	  nästan	  2.000	  lgh	  i	  förvaltning,	  det	  mesta	  Egenvärmehus®	  
•  Levererar	  ca	  600	  lgh	  per	  år	  _ll	  Grön	  Bostad	  som	  äger	  ihop	  med	  AFA	  
•  Organisa_on	  för	  aa	  klara	  aa	  leverera	  700	  nya	  lgh	  per	  år	  och	  sköta	  om	  

dem	  på	  ea	  helt	  nya	  säa	  
•  Om	  någon	  springer	  ikapp	  tänker	  vi	  springa	  ifrån!	  

VARFÖR	  ÄR	  VI	  SÅ	  MÅLMEDVETNA?	  



REFERENS,	  COLONIA,	  CAMPUS	  VALLA	  I	  LINKÖPING	   

Colonia är studentboendet 
för dig som vill plugga och 
ha kul, men samtidigt känna 
att det är du som sätter 
villkoren. 
 
Trevliga människor, bra 
sammanhållning, snyggt, 
tryggt och bra miljöer som 
gjorda för att både plugga 
och umgås i.  



•  På Campus, men nära Linköpings C 

•  8 snygga hus 366 lgh, umgängesytor och studierum. 

•  El och VV betalar man själv, avfallshantering och mobilitet 

•  Ideal från USA, hjälpa studenterna att ta sig igenom studierna med bättre studieresultat 

•  Korridorernas gemenskap, men med personlig integritet. Bara fantasin sätter gränser! 

•  Egen aktivitetsgrupp som arrangerar pub-, temakvällar och annat trevligt för våra 

hyresgäster. Som ett föreningsstyrt boende där du som bor också är med och påverkar 

•  Det bästa: Saker och ting bara funkar!. Våra områdesansvariga och fastighetsskötare 

finns till hands på kontoret som också ligger i området. 

 

•  Vi kommer bygga fler med ny DP 

COLONIA,	  CAMPUS	  VALLA	  I	  LINKÖPING	   



UTMANINGAR	  SMÅ	  STUDENTLÄGENHETER	  
	  

•  Höga	  drijskostnader	  
•  Stort	  slitage	  
•  Kräver	  daglig	  städning	  av	  många	  utrymmen	  
•  Dyrare	  aa	  bygga	  (låg	  BOA/BTA	  och	  många	  bad/wc/BTA)	  
•  Svag	  betalningsförmåga	  	  
•  Fler	  störningsärenden	  	  
•  Högre	  avkastningskrav	  dvs	  högre	  Yield	  



VÅRA	  LÖSNINGAR	  

•  Krea_va	  arkitekter	  som	  förstår	  alla	  frågor	  och	  orkar	  jobba	  ihop	  med	  oss	  
för	  aa	  lösa	  pusslet	  för	  platsen!	  Kvarter	  och	  inte	  studentbostadsområde	  

•  Satsa	  på	  många	  bra,	  mer	  ”rik_ga”	  lägenheter	  
•  Dela	  bostäder	  2-‐4	  kompisar,	  par	  eller	  minifamilj,	  blanda	  med	  25	  m2	  
•  Smarta	  allmänna	  utrymmen,	  TM/TT	  i	  lgh	  
•  Färre	  parkeringsplatser	  
•  Bygg	  rik_gt	  energieffek_vt	  -‐	  och	  debitera	  all	  förbrukning	  
•  Miljö-‐	  och	  energieffek_vitet	  är	  vik_ga	  frågor	  för	  unga	  medvetna	  
människor	  

•  Jobba	  med	  kontrakts-‐	  och	  bostadsbidragsfrågan	  (gärna	  
inneboendeavtal)	  



VÅRA	  LÖSNINGAR	  

•  Bry	  oss	  om	  utemiljön	  ordentligt	  -‐Social	  mötesplats,	  
Signalvärden,	  omsorg	  om	  gröna	  värden!	  

•  Förstå	  och	  skapa	  rela_on	  _ll	  studenterna,	  	  
-‐Lyckas	  man	  bara	  med	  om	  man	  är	  en	  närvarande	  och	  kunnig	  
förvaltare	  och	  då	  lär	  sig	  studenterna	  aa	  ta	  ansvar!	  

•  Satsa	  på	  cykeln	  
•  Utbilda	  finansfolket,	  deaa	  är	  något	  mer!	  

•  Glada	  studenter	  är	  nog	  några	  av	  de	  bästa	  kunderna	  man	  kan	  
ha!	  	  

	  
	  



4	  rok	  74	  m2	  
3	  rok	  43m2	  

1	  rok	  24	  m2	  

Ovanligt	  smarta	  lägenheter	  
I	  vanliga	  kvarter!	  
	  



•  Markanvisning 2005, byggstart 

2014, inflyttning om tom april 

•  Utveckling av Colonia, fast i 

Stockholm och med bla 

kompiskontrakt  

•  Hjälp studenterna med bättre 

studieresultat 

•  Stadskvarter med 91 hyresrätter 

och eget studenthus om 113 

studentlägenheter 25-45 m2 

KOSTERHAVET	  NDS	   



KOSTERHAVET	  	  
NORRA	  DJURGÅRDSSTADEN	   

•  8 våningar mittkorridor 
•  1or 26 m2 
•  2or 33-40 m2 
•  3or 40-48 
•  Gemensam entré med 

reception 
•  Hög std bla TM/TT 
•  Egenvärmehus 



CAMPUS	  FLEMINGSBERG	   
•  Mötesplatsen 

för cirka 20.000 
studenter, 
forskare och en 
rad växande 
Life Science-
företag 

•  Investeringar 
på ca 10 
Miljarder pågår 
just nu 

•  Nu kan det bli 
ett riktigt 
Campus! 



•  Tävlingsvinst 2013, byggstart 

2015, inflyttning 2017-18 

•  Vidareutveckling 

•  På Campus! 

•  2 Stadskvarter med 433 lgh 

med plats för över 1000 

studenter och forskarfamiljer 

etc. 

•  Ett levande bostadsområde 

med studenter i olika skeden 

av livet 

EMBRYOT	  CAMPUS	  FLEMINGSBERG	   



EMBRYOT	  CAMPUS	  FLEMINGSBERG	   



KTH	  CAMPUS	   

•  Över 10.000 
studenter 

•  Över 5.000 
anställda 

•  Övriga 
högskolor 



KTH	  CAMPUS	   

•  6-8 våningar 
•  Gemensam 

entré med 
reception 

•  103 lgh för 
studenter och 
forskare 

•  25 1:or 
•  43-53 3:or 
•  Egenvärmehus 
•  Kompisfokus 
•  Mötesplats 



EKTORP,	  OFF	  CAMPUS,	  ON	  STUDY 

•  Ett levande bostadsområde med studenter i olika skeden av livet gjort för att 
kunna plugga i 

•  All service inom 500m, 20 min med buss till Slussen, Bastusjön 
•  4-5 våningar -Riktig Campusgård 
•  Egenvärmehus 
•  Gemensam entré med reception 



CAMPUS	  KISTA	   

•  6.000 studenter 
•  Synkat med Campus Kista och Kista Nod 
•  4-9 våningar 
•  Gemensam entré med reception 
•  Egenvärmehus 
•  En gemensam ”Lounge” -Den sociala mötesplatsen! 


