
Nybyggda lägenheter för stadens studenter

Är du student i Göteborg och söker bostad? 
I så fall, välkommen till våra nybyggda student-
bostäder i Brunnsbo!

Nybyggda studentlägenheter
Boendet är en viktig fråga för de allra flesta. Inte minst 
för studenter som ofta behöver ett hem under en 
begränsad tid och ibland i en ny stad. I Brunnsbo, bara en 
kort busstur från centrala Göteborg, erbjuder 
Bostadsbolaget nybyggda studentlägenheter i så kallade 
modulbostäder. 

Lägenheterna och gården
Studentlägenheterna är fördelade i tre hus. Här finns 
framförallt lägenheter med 1 rum och pentry samt eget 
badrum. Lägenheterna hyrs ut omöblerade. På gården 
mellan husen finns cykelförråd och tvättstuga.

Tillgång till fibernät
Idag är de allra flesta av oss uppkopplade stor del av 
dygnet. Som boende hos Bostadsbolaget har du tillgång 
till det snabba och säkra fibernätet Framtidens 
Bredband. Läs mer på www.framtidensbredband.se

Rökfritt
Studentbostäderna är rökfria och innebär att rökning 
inomhus inte är tillåtet. 

Tillgängligt
Bland studentbostäderna finns även lägenheter för 
den som är i behov av en mer tillgänglighetsanpassad 
bostad. Dessa är några kvadratmeter större med badrum 
som fungerar även för den med rullstol. 
 

Området 
Studentbostäderna ligger på Anekdotgatan i Brunnsbo. 
Närmsta busshållsplats ligger alldeles intill bostäderna 
och därifrån tar det mindre än 15 minuter till Göteborgs 
centralstation. Gång- och cykelbanenätet är dessutom 
väl utbyggt. Närmsta mataffär finns på Brunnsbotorget 
några hundra meter bort och till handelsområdet 
Backaplan kommer du på fyra minuter med bussen.

Parkering
Du som cyklar har tillgång till låsta cykelförråd på 
gården. För dig med bil finns också möjlighet att hyra 
parkeringsplats i direkt anslutning till husen.

Ekonomisk frihet och trygghet
Att hyra en lägenhet innebär att du har koll på din 
boendekostnad. Då vatten, värme och el ingår i månads-
hyran får du heller inga överraskande räkningar. Att bo 
i hyresrätt betyder att du kan tänka på annat än ditt 
boende. Du behöver heller inte bekymra dig för fel och 
reparationer utan kontaktar enkelt din kvartersvärd som 
hjälper dig att åtgärda problemet. 

Intresserad?
Lägenheterna söks via Boplats på www.boplats.se. Här 
hittar du också planlösningar och hyresnivåer.

Har du frågor är du välkommen att ringa våra uthyrare 
via växelnummer 031-731 50 00.

Scanna koden och kolla in vår film 
om Brunnsbo studentbostäder!

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

www.bostadsbolaget.se


