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Rikshem öppnar kö för ca 1 000 studentbostäder i 
Uppsala 

Rikshem har öppnat en egen kö för studentbostäderna på Kantorsgatan 2-56. 
Kantorsgatan är ett av fyra områden på Kapellgärdet ca två kilometer från Uppsala 
centrum.  
 
Området består av nio fyravåningshus. Här finns både studentrum i korridor och 
lägenheter om 2-3 rum och kök. Området och husen renoverades 2002. Fasaderna 
målades och badrummen renoverades i många lägenheter. Nya planteringar anlades, 
grillplatser, sittgrupper och cykelställ placerades ut på gårdarna.   
 
I området finns en stor park med lekplatser, fotbolls-, tennis- och beachvolleybollplan. 
Här finns också pizzeria, cykelreparatör och Montessoriförskola. Bra cykelvägar och 
bussförbindelser finns i området.  
 
För att söka studentbostad på Kantorsgatan behöver man anmäla intresse på 
rikshem.se 

 
3 korta fakta om studentbostäderna Kantorsgatan 
 
Totalt 998 lägenheter och studentrum  
Studentlägenheter: 242 st 2 rum och kök, 40 st 3 rum och kök.  
Studentrum: 716 st.  
 
Byggår 1968  
1982-83 byggdes studentrummen i fyra av husen om till lägenheter. 2002 renoverades 
området och husen. 
 
För att få hyra en studentbostad ställer vi följande krav 
• har fyllt 18 år  
• är heltidsstuderande på universitet, högskola eller motsvarande  
• vara skötsam  
• kommer att bo i bostaden  
• skött åtaganden i nuvarande bostad 
 
 
Kontakt:  
Ilija Batljan, vice vd Rikshem, 070-518 39 67, Ilija.batljan@rikshem.se 
Anya Alenberg, pressansvarig Rikshem, 010-70 99 374, anya.alenberg@rikshem.se 
 
 

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Rikshem erbjuder bostäder och 

samhällsfastigheter i Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, 

Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Lidingö, Sigtuna, Ängelholm, 

Danderyd, Höganäs och Knivsta. Rikshem har ca 19 000 bostäder om sammanlagt 1 400 000 kvm till ett 

värde av drygt 17,9 miljarder kronor. Rikshem ska under de närmaste åren växa och äga och förvalta 

fastigheter till ett värde av 20-25 miljarder kronor. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på 

rikshem.se 


