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Områdesansvariga vår viktigaste tillgång!
-Lokala kontor på samtliga studentboenden. (Närhet är viktigt)

-Studerar själva och har detta som extrajobb.

-Administrerar uthyrning av lägenheter.

-Har kontraktsskrivning.

-Genomför nyckelutlämning.

-Har hyresgästkontakt.

-Bemannar kontoret kvällstid. (Reception)



Kringtjänster/Mervärde

Beskrivning funktion

Gemensamhetslokaler (Lounge)

Områdeskontor/reception

Studentambassadörer, områdesansvariga

BO förening/IBAC

Låneshop (verktyg, spel, pirror, osv)

Gym, träningsfaciliteter

Bredband, WIFI på området

Egen parkering för cykel

Möjlighet att reparera cykel (cykelstation)

Facebookgrupp/sociala medier för huset (ambassadörer administrerar) initial kulturbärare – snabbt på plats!

Skapa effektivitet (förmedla ”mjuka tjänster” – mat, tvätt, städ etc.)

Mycket krut läggs på utemiljö och städning av fastigheterna.  (Föräldraaspekten)



Tricket att hålla äldre lägenheter 

fina.

 Omflyttning ca 40%

 Tillfälle att fixa till lägenheten mellan hyresgäst

 Är det trasigt se till att alltid laga (stort som smått)

 Hålla tider vid felanmälan.

 Byta innan det står still, hålla serviceintervaller.

 Lägga krut på utemiljö.

 Hyresgästansvar att återställa lägenheter.

 Enkla färgkombinationer och ej tillåtet med individuella val.



Hur förvaltar vi på Byggvesta.

 Kontakten med hyresgästen är personlig.

 Besiktning och efterbesiktning (städning). 

 Alla lägenheter kollas 2 ggr mellan hyresgästerna.

 Småfel repareras vid varje omflytt.

 Alla hål i väggar lagas vid varje omflytt. Hyresgästansvar.

 Vi lånar ut verktyg står för färg/spackel och städutrustning vid 

behov.

 Nyckelutlämningen alltid via oss.

 Kontorstider kvällstid x ggr/vecka.





 Ska gå in i en nybyggnadsfas.

 Antalet hyresgäster ska tripplas.

 Idag 370st lägenheter ska bli ca 750st.

 Gamla området mest ettor 26-37 m2

 Nya området mest tvåor och treor på 35-55 m2

 Ska innehålla gym, mataffär, restaurang/pub, cykelverkstad samt p-

garage.

 Egenvärmehus med fjärrvärmespets. Radiatorfria hus.

 Loftgångshus

 Strategiskt bra läge med väldigt många passerande studenter per 

dag





Förvaltning efter nybyggnation

 Kommer att klara av nya beståndet på en förvaltare.

 Lägger till fler områdesansvariga/studenter för att klara ökat tryck

 Driftkostnad m2 kommer minska.

 Volymfördelar i driftentreprenad.



Tack för mig!


