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TRYGGHET I 
FÖRVALTNING

Magnus Lindgren, 
Stiftelsen Tryggare 
Sverige

Säkerhet är individens faktiska risk 
att utsättas för brott eller ordnings-
störningar medan trygghet är indivi-
dens upplevelse av säkerheten.

- Stiftelsen Tryggare Sveriges definition  
av säkerhet och trygghet

Att jobba med trygghet
Att känna trygghet är att ha en känsla av 
kontroll. Detta kan uppnås genom utform-
ning av det fysiska rummet, hög social 
kontroll och tillgång till bra information. 
Det fysiska rummet bör utformas så att det 
ger överblickbarhet och är lätt att orientera. 
Social kontroll skapas genom att det finns 
människor i närheten som ser och skapar 
en känsla av att bli sedd. Bra information 
kan till exempel vara realtidsinformation 
eller en intern kommunikationsplan för att 
informera om olika händelser. 

Teori 1: Broken windows
Idag finns väletablerade forskningsteorier 
för säkerhet och trygghet. En teori som är 
högst aktuell ur ett förvaltningsperspektiv 
är Broken Windows-teorin, som i grund 
och botten handlar om att sända ut rätt 
signaler. Den menar att små saker som är 
trasiga eller upplevs negligerade, som ett 
trasigt fönster, sänder ut signaler om att 
platsen är övergiven. En plats som inte 
upplevs vara omhändertagen undviks av 
vissa människor, vilket skapar utrymme för 
andra individer att ”ta över” platsen. Detta 

Stiftelsen Tryggare Sverige är en 
obunden intresseorganisation och 
tankesmedja som hjälper kom-
muner, företag och branscher med 
trygghetsfrågor utifrån forskning 
och beprövade erfarenheter. Med på 
Förvaltningsdagarna är deras gene-
ralsekreterare Magnus Lindgren.

Traditionellt sett har trygghet i Sverige 
förknippats med hälsa, ekonomi och ar-
betsrättsliga frågor, och därmed har kopp-
lingen till brott och ordningsstörningar fått 
stå tillbaka. Men nu kommer trygghet mer 
och mer upp på agenda, ofta i samband 
med begreppet säkerhet. Men trygghet 
och säkerhet är två olika saker, och det är 
inte självklart att det finns ett samband. 

Säkerhet är något faktiskt, det går att ob-
jektivt fastställa om en plats är säker eller 
inte. Trygghet däremot är något objektivt, 
något som upplevs av individen. En säker 
plats kan därmed upplevas som otrygg, 
och en osäker plats som trygg beroende 
på vem man frågar. På så sätt är det lätt att 
göra en fastighet säker, men det betyder 
inte att den upplevs som trygg. Att försöka 
göra en osäker plats trygg är därmed 
också fel. Först måste man jobba med den 
faktiska säkerheten, och både parallellt och 
i ett senare skede jobba med tryggheten.

 

ger en viss grupp möjlighet att dominera 
ett område, vilket ökar risken för brott 
och ordningsstörningar. För att motarbeta 
detta ska man istället satsa på att ta hand 
om miljön. Det betyder dels att ta hand om 
till exempel trasiga lampor och graffitti så 
fort som möjligt, men också jobba proak-
tivt med till exempel utemiljön. Då sänder 
man ut signaler om vem som bestämmer 
över området.

Ur ett Broken Windows-perspektiv är det 
också viktigt att tänka på hur man skapar 
säkerheten. Om man sätter upp galler för 
fönster eller stora, låsta grindar skapar man 
säkerhet men sänder samtidigt ut signaler 
om att området kan vara utsatt för brotts-
lighet, vilket skapar otrygghet. Istället ska 
man fundera på skalskydd som är både 
effektivt och sänder rätt signaler. 

Exempel: Broken Windows
Kollektivtrafiken är en plats där 
tryggheten ständigt utmanas. I New 
York målades några tunnelbanevag-
nar vita. Dessa utsattes ständigt för 
graffitti och annan skadegörelse, men 
varje gång de kom in till slutstationen 
målade man om dem med ett nytt 
lager vit färg. På så sätt visade man de 
som utförde skadegörelsen att man 
inte gav sig och vem som egentligen 
bestämmer över vagnarna.  



Tydlighet
•	Man ska inte behöva en karta för att veta 

hur man ska går – det ska vara en tydlig 
layout

•	Tydlig information om vem som äger/
förvaltar fastigheterna

•	Gränser mellan privat och offentligt – och 
då inte grindar och galler i första hand, 
utan kanske genom gatubeläggning, 
häckar och andra naturliga avgränsare

•	Bra skyltning och markering av platser 
och tillträde

Mix av människor
•	Kanske den viktigaste trygghetsskapan-

de faktorn – så fort en grupp dominerar 
en plats skapas förutsättningar för brott

•	Närvaro och interaktion mellan männis-
kor skapar trygghet

•	Fler som kan hjälpa till

Skalskydd
•	 Integrera och anpassa skalskydd för att 

inte skicka fel signaler
•	Skalskydd ska finnas men inte synas
•	Synliga skalskydd kan skapa otrygghet

Förvaltning
•	God skötsel av utemiljöer, till exempel 

avlägsna skräp och sanera klotter
•	En ren och ordningsam plats skickar sig-

nalen att platsen är i kontroll = trygg
•	Till exempel blommor skickar goda sig-

naler – någon tar hand om platsen

Information
•	 Informera boende om processer, för-

ändringar, kommande aktiviteter och 
möjligheter till hjälp och stöd

•	Realtidsinformation för till exempel kol-
lektivtrafik

Mix av funktioner
•	En blandning av bostäder (låga hus, 

höga hus, bostadsrätter, hyresrätter etc.), 
affärer, fritid, skolor, transport och grönt 
skapar en tryggare stadsmiljö.

•	Skapa förutsättningar för flera aktiviteter 
och för folk att vistas och stanna kvar i 
området

Social kontroll
•	Bra överblickbarhet – inga hindrande 

objekt som skymmer sikten runt till 
exempel hörn

•	Genomskinliga balkonräcken är ett bra 
exempel

•	Övervakningskameror

Gestaltning
•	Trivsamma stadsmiljöer – ställen man 

trivs på vistas man på, och rörelse och 
mix av folk skapar trygghet

•	Färg- och materialval/gestaltning – val 
av färger och material sänder signaler. 
Välj färger som lugnar eller material som 
är lätta att sanera för att undvika Broken 
Windows

 

Belysning
•	Redan spritt och välanvänt
•	Lys upp mörka platser och området runt 

upplysta platser, till exempel upplysta 
gångvägar och busskurer

•	Både funktionell och arkitektonisk belys-
ning skapar trygghet

Teori 2: Rutinaktivitetsteorin
En annan viktig teori är rutinaktivitetsteo-
rin. Den menar att det finns tre faktorer 
som bidrar till att ett brott begås; en mo-
tiverad gärningsman, ett lämpligt objekt 
och avsaknad av kapabla väktare. Det är 
därmed också tre områden där man kan 
vidta åtgärder för att förhindra brott. I Sve-
rige har vi ur ett övergripande perspektiv 
satsat väldigt mycket på sociala åtgärder 
för att skapa mindre motiverade gärnings-
män. Men som fastighetsägare är det 
framförallt platsen och omgivningen som 
är viktig, snarare än personen. Man kan 
därför jobba med de två andra områdena 
genom att till exempel bygga överblick-
bart, möjliggöra en mix av människor samt 
skapa ett bra skalskydd. 

Konkreta områden  
för ökad trygghet
Det finns nio olika faktorer som är kopp-
lade till den fysiska miljön som man kan 
jobba med för att öka tryggheten. Nedan 
presenteras de i punktform. Se Magnus pre-
sentation från träffen för konkreta exempel 
på varje område utifrån en analys av ett 
område i Göteborg.



HUSKURAGE - 
GRANNAR MOT 
VÅLD I HEMMET

Peter Svensson,  
Huskurage

Varje dag anmäls 50 fall av våld i nära 
relation och 17 våldtäkter i Sverige. Man 
räknar dock med att 100 våldtäkter begås 
varje dag, och de flesta av någon med en 
nära relation till offret. Var tionde barn le-
ver i ett hem med våld, och forskning visar 
att barn som växer upp med våld i hem-
met oftare blir våldsamma i vuxen ålder. 
En majoritet av alla våldshandlingar utförs 
av män och den vanligaste platsen där 
kvinnor utsätts för våld är i hemmet, oftast 
från en partner eller en före detta partner. 
Kvinnor utsätter även män för våld, men 
det är dels i mycket mindre utsträckning 
och sällan lika grovt.

Våld i ungas relationer
De som i störst utsträckning utsätter andra 
för våld är män i åldern 16 - 30 år och de 
som i störst utsträckning utsätts för våld är 
kvinnor i åldern 15 - 24 år. Drygt var fjärde 
kvinna har blivit utsatt för sexuellt våld 
innan hon fyller 18. Det kanske inte stäm-
mer med gemene mans bild av våldsoffer, 
och faktum är att personer i denna ålder 
själva inte alltid ser det som våld, eller sig 
själva som offer eller utövare. Man bråkar 
ju bara lite och älskar varandra egentligen.

Denna lägre kunskap om våld och sexuellt 
våld i nära relationer hos unga gör dem 
extra utsatta. Det är dessutom en sårbar 
tid i livet, där det kan vara svårt att säga 
ifrån eller välja sin egen väg. Här har 
organisationer och aktörer som kommer 

Huskurage är en organisation och 
policy med målet att förhindra våld 
i nära relationer. Med på Förvalt-
ningsdagarna för att berätta mer 
är Peter Svensson som tillsammans 
med sin sambo grundat Huskurage. 

Vad är det som gör att man som granne 
inte ingriper trots tydliga tecken på våld i 
hemmet? Är det rädsla för att bli involve-
rad eller oro för att göra fel? Kanske känner 
man att det är obekvämt att lägga sig i en 
privat angelägenhet eller riskerar att råka 
illa ut. Forskning visar att om det finns 
hjälp att få, är utsatta mer benägna att be 
om hjälp. Med denna forskning i grunden 
syftar Huskurage till att bryta de strukturer 
som tyst accepterar våld i hemmet och 
skapa en norm för omtanke. 

Vad är våld i nära relation?
Våld i nära relation är ett samlingsbegrepp 
för olika typer av brott; fysiskt, sexuellt, 
psykiskt och/eller ekonomiskt våld. Det 
pågår i relationen mellan utövare och 
utsatt och sker oftast i tysthet. I begrep-
pet ingår även hedersrelaterat våld och 
förtryck, men det är oftast mer komplicerat 
eftersom det kan sträcka sig utanför den 
aktuella relationen. Våld i nära relationer 
följer inte stereotyper, varken de som ut-
sätter eller de som utsätts passar en typisk 
mall, utan kan från ett utanförperspektiv 
vara vem som helst.  

i kontakt med unga en stor möjlighet att 
göra skillnad. Framförallt de som tillhan-
dahåller en bostad eller ett hem till dem, 
eftersom man där kan sätta en norm och 
ett budskap för förövare, offer och grannar 
om att vi inte tolererar våld i våra bostäder.  

Grannarnas roll
Gemensamt för många fall av våld i nära 
relation är att grannar märkt missförhållan-
dena utan att agera. Vittnesmål från arbete 
med polisen visar att utsatta kvinnor kan 
känna sig helt ensamma trots att de är 
omgivna av grannar i ett flerbostadshus. 
En vanlig myt är att de män som utövar 
våld på sin partner även är våldsamma 
mot någon som försöker ingripa. Så är 
ofta inte fallet, våldet är begränsat till den 
aktuella relationer. De som vågar avbryta 
kan till och med bli tackade av samtliga 
inblandade. Och vågar man inte knacka 
på och stå kvar kan man knacka på dörren 
och sedan gå. Ett litet avbrott kan göra stor 
skillnad. 

Huskurage – grannar räddar liv
Utifrån grannarnas möjlighet att påverka, 
och bristen på det, startade Peter tillsam-
mans med sin sambo Nina Huskurage, en 
policy i tre steg för att ge grannar verktyg 
att agera. Det viktigaste var att skapa en ny 
norm för omtanke och väcka frågan ”vad 
kan jag göra?”. På samma sätt som man 
har riktlinjer för agerande vid brand eller 



Vi på Studentbostadsföretagen har tillsammans med Huskurage tagit fram material och 
tips för att införa Huskurage.  Läs mer om det på våra medlemssidor under Erbjudanden. 

grannsamverkan för inbrott och skadegö-
relse kan man samarbeta kring våld i nära 
relation. Policyns tre steg består av att: 

1) knacka på 
2) hämta hjälpa 
3) ringa polisen

Policyn är kopplad till olika forskningsteo-
rier, framförallt den om att öka antalet ka-
pabla väktare för att minska antalet brott. 

Forskning visar dessutom att man gör 
motstånd utifrån förväntad hjälp. Genom 
att införa Huskurage skapas en norm i 
fastigheten om att här tar vi hand om 
varandra. Det sänder ett budskap till gran-
nar att agera, till förövare att här kommer 
du inte undan och framförallt sänder det 
ett budskap till den som blir utsatt att här 
finns människor som bryr sig. 

Huskurage i studentbostäder
Med en kundgrupp som till stor del faller 
inom ramen för de som i störst utsträck-
ning utsätts och utsätter andra för våld kan 
Huskurage göra stor skillnad i student-
bostäder. Det hjälper dessutom till att öka 
kunskapen om sexuellt våld och våld i nära 
relationer hos en målgrupp som fortfa-
rande försöker hitta vad som är rätt och fel 
i livet. Till sist ger det chansen att tidigt i 
livet sätta en norm för omtanke. 

VI TAR STÄLLNING MOT 
VÅLD I NÄRA RELATIONER

- hjälper du till?

PLATS FÖR 
ER LOGOTYP

   ETT SAMARBETE MELLAN   

KNACKA HÄMTA HJÄLP RING POLISEN

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, en plats som borde vara 
den tryggaste platsen på jorden. I våra bostäder önskar vi att vi tar 

hand om varandra. Därför har vi infört Huskurage - en policy för att 
tillsammans förhindra våld i nära relationer. Hjälper du till?

Läs mer på www.XXX.se

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV 
OMTANKE ÖNSKAR VI ATT DU:

PLATS FÖR 
ER LOGOTYP

   ETT SAMARBETE MELLAN   

KNACKA PÅ

HÄMTA HJÄLP

RING POLISEN

VID ORO FÖR VÅLD 
OCH AV OMTANKE 

ÖNSKAR VI ATT DU:
KNACKA PÅ HOS GRANNEN
Hör efter om allt står bra till eller kom på en helt annan in-
vändning, kanske behöver du tvättmedel? Att bara knacka på 
och sen gå därifrån kan också räcka för att avbryta våldet

RING 112 OCH KALLA PÅ POLIS
Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som 
upplevs akuta eller hotfulla. 

!

GÅ TILLSAMMANS
Vi förstår om det känns obehagligt att knacka på själv och i så 
fall ska du inte göra det. Ta hjälp av en annan granne eller oss 
på XXX så går vi tillsammans! 

OM BARN ÄR INBLANDADE
Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på 
annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta social-
tjänsten och gör en orosanmälan.

PLATS FÖR 
ER LOGOTYP

   ETT SAMARBETE MELLAN   



INTERNATIONELLA 
STUDENTER

Malin Norman och 
Helena Wramberg, 
KI Housing AB

allt som den blivande hyresgästen kan 
tänkas behöva veta. Med i mailet finns 
bland annat länkar till filmer med informa-
tion om resvägen från Arlanda, hur deras 
nyckelutlämning fungerar och mycket mer. 
För att öka servicegraden har de valt nyck-
elutlämning via skåp så att studenterna 
kan kvittera ut sin nyckel dygnet runt alla 
dagar i veckan. Studenten får en kod och 
kan sedan hämta sin nyckel på något av de 
fem utlämningsställena. 

Under boendet
Under hyresförhållandet görs felanmälan 
via webben och Facebook används som 
kommunikationskanal. Under boendetiden 
försöker man från KI Housing:s sida även 
hjälpa till att bygga en känsla av gemen-
skap bland studenterna. Det gör de till 
exempel genom fototävlingar för att få stu-
denterna att interagera med varandra, tips 
på utflykter att göra ihop eller uppmärk-
sammandet av svenska och internationella 
högtider i de gemensamma utrymmena. 

Utflyttning
När boendetiden närmar sig sitt slut får 
hyresgästerna ett utflyttningsmail med 
information om nyckelåterlämning och 
städning. Studenterna förväntas städa 
bostaden och om de inte gör det dras kost-
nad för extra städ av från depositionen. 
Efter avslutad boendetid får även samtliga 
en utflyttningsenkät. 

Helena Wramberg och Malin 
Norman arbetar med förvaltning 
respektive uthyrning på KI Housing 
och delar med sig av sitt arbete och 
sina processer kring studentbostäder 
för internationella studenter. 

KI Housing är ett dotterbolag till Karolinska 
Institutet Holding och hyr enbart ut till 
internationella studenter. Det har funnits 
sedan 1994 och har en bred erfarenhet av 
att jobba med kundgruppen internatio-
nella studenter. De har 400 bostäder som 
bebos av mer än 80 olika nationaliteter. 
Bostäderna är utspridda över nio olika om-
råden och de är sex personer som sköter 
verksamheten. 

KI Housing erbjuder fullt utrustade bostä-
der med möbler, täcken och kuddar. Det 
enda studenterna behöver ta med sig är 
sängkläder. De har valt att ha en maxbo-
endetid på ett år och en minimitid på en 
månad. All kommunikation med hyresgäs-
terna sker digitalt, från signering av avtal 
till utflyttningsenkät. Malin och Helena 
utgår därför från KI Housing:s webbsida 
under sin presentation där all tänkbar 
information för studenterna finns samlad. 
-> https://www.kihousing.se/

Ankomst och inflyttning
Ett par veckor innan ankomst skickar KI 
Housing ut ett mail med information om 

Diskussioner
I anslutning till KI Housing:s presenta-
tion bjöds även internationella studenter 
boende i studentbostäder i Sverige in för 
att få deras idéer på hur förvaltning och 
kundservice kan förbättras. Oturligt nog 
stoppade sjukdom många att närvara, 
men Ecaterina från Rumänien delgav sina 
synpunkter. Hon är överlag mycket nöjd 
med sitt boende i korridor och har inte 
något kring förvaltningen hon skulle vilja 
förändra. Vad gäller tips hade hon bland 
annat tänkt på att en app vore bra som 
kommunikationskanal.

I de efterföljande diskussionerna pratades 
bland annat om vad som är typiskt för 
internationella studenter och det som 
många, inklusive Ecaterina, var ense om är 
att många vill bo kollektivt, att de sociala 
ytorna är viktiga, tydlig information är a 
och o och man vill bo nära universitetet. 
Något som även diskuterades var huruvida 
man ska separera eller integrera svenska 
och internationella studenter. Grupperna 
kom fram till att det finns olika behov 
beroende på hur lång boendetid man har 
och kulturella faktorer har gjort att en del 
studentbostadsföretag låter de internatio-
nella studenterna bo tillsammans. 



KOLLEKTIVT 
BOENDE

Christoffer Gerking, 
Studentbostäder i  
Linköping

Städning och bovärdar
Ett område som är en stor del av de 
gemensamma utrymmena är städning. 
”Antingen fungerar den dåligt eller så 
fungerar den sämre” är en uppfattning 
som Christoffer menar finns i branschen 
och många i rummet nickar igenkännande. 
Här har man på Studentbostäder provat en 
rad olika varianter genom åren; ökat städ, 
minskat städ och inget städ. Några har fal-
lit ut som lyckade projekt och några andra 
som mindre lyckade.

Ett lyckat projekt är de bovärdar de haft i 
några korridorer under några år. Bovärdar-
na är avlönade studenter som besöker ett 
visst antal korridorer en gång per vecka. På 
så sätt blir de Studentbostäders förlängda 
arm och ser och hör hur allt fungerar. De 
har i uppgift att hålla koll på alltifrån städ-
ning till olovliga andrahandsuthyrningar. 
Kunderna såväl som förvaltarna är nöjda 
med bovärdskonceptet generellt.

Ett mindre lyckat projekt som Christoffer 
beskriver är det i Ryds Allé där man i prin-
cip helt tog bort städningen och istället 
satte in diskmaskiner. I de korridorerna har 
det dock varit en nedåtgående spiral vad 
gäller ordning och trivsel och det är inte 
något man kommer att fortsätta med.

Vidare har Studentbostäder även testat att 
genomföra korridorsbesök med rejäla be-
löningar vid förbättring. Exempelvis kan en 
korridor ha haft dåligt utfall på städningen 

Christoffer Gerking är förvaltnings-
specialist på Studentbostäder i 
Linköping. Han har under många år 
arbetat med olika lösningar för att 
skapa en bra upplevelse för såväl stu-
denterna som den egna personalen 
kring gemensamma ytor.

Studentbostäder i Linköping har 4 200 stu-
dentbostäder i ett väldigt varierat bestånd, 
från äldre korridorrum till nyproducerade 
lägenheter. Bland bostäderna finns bland 
annat 418 korridorer, vilket innebär 418 oli-
ka gemensamma kök och andra ytor. Deras 
senaste tillskott är två upplagor av Valla-
våningen, en ny form av kollektivt boende 
där fokus ligger på stora och inbjudande 
gemensamma ytor i kombination med 
mindre privata rum. Olika tilläggstjäns-
ter finns också, till exempel städning av 
det egna rummet eller matkasse erbjuds 
de studenter som efterfrågar det en ”all 
inclusive-lösning”.

Förväntningar och verklighet
Christoffer pratar en hel del om den interna 
diskussion de haft kring vilka förväntningar 
studenterna har på de gemensamma ytor-
na, hur de kan möta dem på bästa sätt och 
skapa rätt förväntningar. Christoffer menar 
att information kring dessa aspekter samt 
att se till att det inte uppstår något glapp 
mellan förväntningar och verkligheten är 
väsentligt för fungerande förvaltning.
 

av det gemensamma köket och vid förbätt-
ring kunde de få en ny soffa eller TV. Efter 
utvärdering insåg man dock att det var en 
dyr modell med låg effekt, där studenterna 
inte alltid förstod kopplingen mellan den 
nya soffan och motprestationen.

Vallavåningen
Avslutningsvis berättar Christoffer mer 
om Vallavåningen och konceptet där. 
De har byggt boendet kring principerna 
att ett kollektivt boende kan ge gemen-
skap, trygghet, delningsekonomi och en 
rikare boendetid. De har haft särskilda 
uthyrningsregler för att få en mix av olika 
studenter, dock var ett grundkrav att man 
tidigare bott i en annan kollektiv bostad 
för att ha hunnit hitta sin roll i en ge-
menskap. Det de kan se hittills vad gäller 
förvaltningen och gemenskapen är att ena 
våningen direkt skapade gemensamma 
regler för boendet och där är ordningen 
bra, medan den andra kör utan och där 
upplevs det inte lika rent och ordnat. 

En annan insikt är även att bostaden 
används på ett annat sätt än tänkt. På 
visionsstadiet såg man en miljö framför sig 
med öppna dörrar även till de mindre pri-
vata rummen, i verkligheten blev det dock 
det motsatta och Christoffer tror att detta 
ligger delvis på dem då de inte kommuni-
cerat tillräckligt kring vilken typ av boende 
det ska vara. Samtliga deltagare enas om 
att det ska bli mycket spännande att följa 
förvaltningen och kundupplevelsen av 
Vallavåningarna kommande år.



STUDIEBESÖK 
OCH LIVE TO 
GROW

Rickard Lindström,
Byggvesta

Byggvesta som en av de viktigaste fakto-
rerna i deras arbete med och mot kund.

Håller gamla lägenheter fräscha 
Precis som i många andra studentbostads-
bestånd har Byggvesta en hög omflytt-
ning, i snitt 40 procent över året. För att 
hålla lägenheterna fräscha länge, Colonia 
har funnits i tio år, gör de två besiktningar 
i samband med avflyttning, en besiktning 
och en efterbesiktning med fokus på städ-
ning. Rickard framhåller att han är sten-
hård vad gäller städning och även vissa 
reparationer, vilket ger bra resultat. Vad 
gäller tavelhål etc. tillhandahåller Byggves-
ta material och verktyg för att studenterna 
själva ska kunna återställa lägenheten. 
Emellan hyresgäster passar Byggvesta på 
att fräscha upp och laga/byta ut sådant 
som blivit slitet eller gammalt.  Minsta 
lilla grej repareras och tas hand om för att 
nästa hyresgäst ska känna att bostaden är 
i så bra skick som möjligt, och därmed ta 
bättre hand om den. 

Fler studentbostäder på gång
Området på Colonia ska de kommande 
åren förtätas vilket kommer trippla Bygg-
vestas studenthyresgäster i Linköping. 
Colonia består idag framförallt ettor, men 
de nya bostäderna kommer i större ut-
sträckning vara tvåor och treor. Dessutom 
kommer restaurang, gym, mataffär och 
cykelverkstad att tillkomma. 

Byggvesta har i dagsläget drygt 300 
studentbostäder i Linköping och 650 
i Stockholm. På Förvaltningsdagar-
na kombineras studiebesök i Bygg-
vestas studentbostäder på Colonia 
i Linköping och en presentation av 
deras boendekoncept Live to Grow.

Rickard Lindström är förvaltare för stu-
dentbostäderna i Linköping och ansvarig 
för konceptet Live To Grow i hela Byggves-
tas studentbostadsbestånd. Konceptets 
grundtanke är att studentbostäderna ska 
vara mer än bara ett boende. Bland annat 
ingår tillgång till gemensamma lokaler 
som lounge och studierum, låneshop för 
verktyg, gym, rum för cykelreparationer 
och förmedling av mjuka tjänster som 
tvätt och städning. 

Områdesansvariga - deras 
bästa tillgång 
Kärnan i Live to Grow och Byggvestas stu-
dentbostäder är deras områdesansvariga. 
Det är studenter som bor i området och 
som jobbar extra hos Byggvesta vid sidan 
av studierna. De bemannar det lokala 
kontoret, som finns nära studenterna i 
bostadsområdet, kvällstid och sköter bland 
annat administration och kontraktsskriv-
ning. De har också den primära hyresgäst-
kontakten vilket ger närhet både geogra-
fiskt och personligt. Att ha en personlig 
kontakt med hyresgästen ser Rickard och 


