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1. Identifierar Du dig som…?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

Inledande frågor
 

2. Hur gammal är du?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

3. Studerar Du på heltid eller deltid?
Antal svarande: 831 
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4. Vid vilket universitet studerar Du?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

5. Hur bor Du idag?
Antal svarande: 831 

 

 
 
Fritextsvar: Annat boende, nämligen 

Andrahand (bostadsrätt)
inneboende
Delar hyresrätt med en annan student via bostaden
boende i studentkorridor
Hur andrahand
Inneboende
Studentlägenhet
Inneboende i hyresrätt
Hyr rum av en kompis samt hos föräldrar delar av tiden
studentkorridor
Inneboende
Hyresrätt, Riksbyggen
Studentrum
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2:a hand
Andrahand
Studentlägenhet, bostaden.
Hyreslägenhet, heimsstaden
Inneboende i bostadsrätt
Inneboende
Inneboende
Kollektiv
Studentlägenhet
Andrahandskontrakt i hyresrätt
Inneboende
Kedjehus
Hyr i andrahand
med sambo som har förstahandskontrakt på studentlägenhet
kommunal studentkorridor
inneboende
Inneboende i bostadsrätt
Inneboende
Studentlägenhet
Studentkorridor
Korridor
Studentkorridor
Studentlägenhet
hyr lägenhet i andrahand
Studentbostad
studentrum/studentkorridor
Korridor
Studentrum
Studentlägenhet
Studentbostad
Fritidshus
Inneboende
Studentlägenhet via Östersundshem
Studentlägenhet
studentboende
Studentboende i form av studentrum i delad lägenhet

 
 

6. Bor Du själv eller tillsammans med andra?
Antal svarande: 831 
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7. Har Du förstahandskontrakt?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

Bostadssituation
 

8. Vilken boendeform tycker Du är mest attraktiv under studietiden?
Antal svarande: 831 

 

 
 
Fritextsvar: Annat, nämligen 

studentkorridor
Kollektiv
Ospecificerad hyresrätt
Bra boende till rimligt pris. Och att det faktiskt finns boende till alla.
Spelar det någon roll? Prioriteringen ligger främst på kostnad, boyta, och location i förhållande till universitet,
centrum, och matbutiker.
Vet ej
Beror helt på värd och läge. Oviktigt om hyres eller köpes
Studentlägenhet
Privata kollektivboenden
hyresrätt, oavsett kommunal eller privat
studentboende med fria hyresmånader under sommaren.
Studentrum i korridor eller lägenhet
Att bo med föräldrarna, för ekonomisk trygghet
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Studentlägenhet
Hyresrätt, spelar ingen roll om det är privat eller kommunalt
Alla typer av boenden. Viktigast att man har tak över huvudet!
Studentrum
Billigaste alternativet
Studentlägenhet
Spelar ingen roll, sålänge man har råd och trivs.
Har inga preferenser
studentboende

 
 

9. Hur mycket betalar Du i hyra/avgift?
Antal svarande: 831 

 

 
 
Fritextsvar: Annat, hur mycket? 

7300 (men delat på två då jag bor med sambo)
8500
9000
8000
7778
7000
7900
10093
7595
8600
8143
8500:-
7440
7890
7711
9300
8300
7500 kronor
8200



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1800
8000
7157
7500
7500
1800
Lån och amortering
7484
12000
delar på ca 5000
7500
9000
8500
7100
11316 kr tror jag.
7070
7400
7900 kronor
7300
7042
8000 kronor, kallhyra
ca 7000
8004
7600
1207
8100
7870
1850
8000
1500-2000 kronor
7500
7340
7400
7500
9500
7500
7890
7890
7400

 
 

10. Vad tycker Du om hyresnivån?
Antal svarande: 831 
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11. Hur mycket anser Du är rimligt att betala för en bostad under studietiden?
Antal svarande: 831 

 

 
 
Fritextsvar: Annat, hur mycket? 

Beror på hur många man delar hyran med. Jag betalar ca 2500 i månaden pga sambo
2000-4000
Beror ju helt på bostadsyta, men max 3000kr
beror på om jag bor själv eller med andra
2000 - 3999
2000-2999 kr per person
Beror helt på övrig inkomst, om man jobbar extra osv. Men mellan 3-6000 kan jag tycka är rimlig hyra.
Ensam max 4000, annars max 8000
Beror på hur stort men mellan 2500 och 3500kr
2000-4999
2000-6999
en kostnad som är rimligt för dess storlek
Max 3500 om man bor ensam
Beror på inkomst
2000-4000
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Jag betalar 2622kr i månaden så jag vill betala 2500kr i månaden istället
Skulle säga 2000-4000 ungefär
Beror på hur stor, vi är en familj på fem personer
Mellan 3000 och 5000
2500-3500

 
 

12. Studerar du på din hemort?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

13. Är du nöjd med ditt nuvarande boende?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

14. Om du svarade nej i fråga 13. Vad är det som du inte är nöjd med?
Antal svarande: 178 

Alldeles för hög hyra, 4700 kr för 20 kvm är för mycket. Annars är jag nöjd!
Alldeles för hög hyra och för mycket problem med väldigt mycket runtomkring lägenheten samt orimliga
restriktioner i kontraktet.
Rivningskontrakt. Slitet på ställen.
Tycker 8000kr i månaden är för mycket för en 2:a och trivs ej att bo i andra hand
Storleken, ingen trädgård, kvaliteten.
Det är inte en villa.
Bor i ett ombyggt garage. Bor med min rumskompis på 42kvm. Sladdar hänger ut, vi har ingen köksfläkt, huset
blir kallt för att det är plåt, vi har redan myror (i feb).
För hög hyra för den storlek på lägenhet och det avtal jag har.
Vill ha något eget.
Bra bostad, för dyr hyra.
Delvis nöjd, bor lite sitt på 24 kvm på två, men funkar bra. Ett litet större boende letar vi...
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Känns tryggare med förstahandskontrakt.
Vill ha köpesrätt
Det är området jag inte känner mig trygg i. Själva bostaden är ok.
Saker som inte fungerar, går ej att få tag på hyresvärd...
Bor i ett gammalt område med risiga fastigheter. Delar även kök med 7 andra personer.
Hade gärna haft ett eget boende istället för delat. Att få ha saker på de sättet jag själv vill och slippa städa efter
andra människor.
För hög hyra med tanke på storleken, 21kvm.
Dålig service från dom vi hyr av
Priset (för dyrt) och läget (för långt till universitetet), annars är det jättebra
Hyran är omotiverat hög. Att betala 7900 kr för en lägenhet där absolut ingenting ingår, och standarden är
undermålig, är som ett slags dåligt skämt.
 
Dessutom: Studier visar att människor som bor i hyresrätt förlorar tusentals kronor varje år på att bo så. Ta
bara detta med parkeringsplats. Om man har bil och bor i bostadsrätt förfogar föreningen ofta över billiga
pplatser för medlemmarna i direkt anslutning till huset. Ofta kan man till och med parkera gratis. När man bor i
hyresrätt är man hänvisad till de allmänna p-husen, där man får betala minst 1000 kr/mån utöver hyran bara för
att ha en plats att ställa sin bil. Detta utöver den enorma hyran.
Stökigt och osäkert. Ingen kontakt med hyresvärden eftersom han aldrig svarar när man hör av sig.
Jag skulle vilja bo själv och inte dela med andra
Jag delar kök med andra i en korridor, skulle hellre ha eget kök.
Bor i andra hand och måste flytta snart, i övrigt trivs jag.
Skulle vilja ha ett förstahandskontrakt
Kallt inomhus. Långsam renovering av badrum, har varit tvungen att duscha i källaren i flera veckor. För hög
hyra för mitt lilla rum på 12 kvadrat.
Det är alldeles för litet för mig och min sambo. Vi bor på 25kvm och har gjort i två år utan att hotta något större
till ett rimligt pris
Skulle vilja ha förstahandskontrakt och billigare hyra, eventuellt även bo själv om det fanns tillgänglig lägenhet
som jag hade råd med
Rätt dyrt för lite kvadratmeter
Alldeles för liten boyta i jämförelse med hyreskostnad per månad plus att det är 12-månadershyra.
Planritningen för lägenheten och hela boendekomplexet är inte heller det bästa, det känns inte som man
diskuterat med faktiska studenter om deras önskemål utan att de har gissat sig fram utifrån sina egna åsikter.
det är buller hela tiden , inte rent, för gammalt och det är inte bra för studenter
Vill helst ha ett förstahandskontrakt
Överhuvudtaget är hela rummet väldigt slitet, det är fruktansvärt kallt i bostaden samt att jag inte har något
riktigt kök utan enbart kokplattor. Korridoren som rummet tillhör är fullbelamrat med saker och det är allmänt
ofräscht.
Har inget kök, bara kokvrå.
Jag bor 4 mil utanför Umeå vilken jag tycker är lite för långt.
Skulle vilja ha möjlighet till uteplats samt lite mer modernt
Jag trivs inte bra med människorna jag bor med och jag vill ha något eget.
Dåligt skött av fastighetsvärd och kvartersvärd. Röklukt av grannar osv
För dyr hyra
Som tur är är vi 2 pers som bor i lägenheten, men en hyra på 6500 kr + el, internet osv är inte rimligt för en
student, vi hade dock inget annat val än att flytta till denna lägenhet
För hög hyra
Bor i studentrum i korridor och universitetet hyr rum för att sedan kunna erbjuda utbytesstudenter boende under
deras studietid här. Dessa utbytesstudenter har ofta helt saknat vett och etik om hur man beter sig i delat
boende, de källsorterar inte trotts att man förklarar vad som ska vart. De stjäl från andra boendes mat i kyl &
frys, samt går in i andra boendes privata skåp i köket och stjäl husgeråd.
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Trivs ej i källarlägenhet, men annars är den fin.
Vill ha en ny fräsch lägenhet förstahandskontrakt och inte korttidsavtal. Får vänta för länge.
Den är för liten för oss och tycker vi betalar ett överpris.
Jag har det inte i första hand, utan hyr i andra hand.
Jag har nyligen flyttat till denna lägenhet, än så länge trivs jag dock bra även om hyran är aningen hög då det
är nyproduktion.
Jag är inte nöjd med standarden och hyresvärden samt att jag inte alls vill hyra utan äga mitt boende för det är
en tryggare bostadsform
Även om 2748kr/månad (räknat på 10 månader) är en låg hyra så överstiger den ändå kvaliteten såväl som
servicen.
Min hyresvärd hjälper mig aldrig med problem i lägenheten trots att jag hört av mig i 4 månader till dem.
Korridorrummen är väldigt kalla under vintern.
Jag bor i korridor och vi delar kök. Det funkar bra periodvis men för det mesta är det väldigt stökigt i köket och
eftersom jag gillar att vara i köket och baka och laga mat stör det mig mycket när det är smutsigt och stökigt.
Jag skulle egentligen vilja bo i en egen lägenhet med kök.
För litet. Dålig hyresvärd/ej underhåll. Ej uteplats.
För litet och inget kök/kokvrå
Att jag betalar 2900kr i hyra för ett studentrum där jag delar kök med 8andra personer medan jag har vänner
som betalar 2500 för en etta där de får bo ifred
Hyra och att det inte går att byta bostaden med någon annan som vill byta.
Jag bor i korridor och tycker att det är ett för litet bostadsutrymme
Dyr hyra/avgift.  En bit att ta sig till universitetet.
För liten och för gammal.
Hyran
Hyra, underhåll och renovering
Jag bor på bottenplan samt just vid trappuppgången så jag störs av alla som går i trapphuset.
Korridor med delat kök är inte något för mig. Saknar att ha ett eget kök. Säkert betydligt roligare om man är 20+
Jag bor i studentkorridor där vi är sex personer som måste dela kök, vilket inte är särskilt kul. Det är dessutom
extremt dålig isolering mellan studentrummen.
Jag känner mig inte lika säker nu som hyresgäst när kommunen sålt mitt hyreshus till Hemstaden :/
Hyran är för hög. Men trivs jättebra annars!
Bor i korridor, vill ha ett eget kök och större boende
För dyrt, och får bara hyra för en begränsad period.
För hög hyra för att bo själv, för liten lägenhet för att dela...
Jag bor i korridor och tycker inte att det alltid är kul att träffa på folk i köket, speciellt på helger då fester kan
vara.
Jag bor en bit bort från universitetet så jag måste pendla med tåg in.
Balticgruppen ökar hyran men ökar inte "värdet" på lägenheterna. Renoveringar görs inte. Tidigare hade
Balticgruppen 1 hyresfri månad under sommaren (för studenter) - denna är borttagen.
Att jag och min sambo som också studerar vid Umeå Universitet måste flytta ifrån lägenheten då vårt
andrahandskontrakt går ut och vi då måste hitta ett nytt ställe till hösten. Lägenheten är i övrigt kanonbra.
Jag bor hos Svenska Studenthus som inte för 5 öre förstår sig på studenter. Jag har 21 m2 och betalar 4696
vilket är helt orimligt. De har valt att ge alla lägenheter EGNA tvättmaskiner vilket är otroligt oekonomiskt. Jag
skulle ge allt för att få ha en tvättstuga och lägre hyra. Dessutom har de en obligatorisk hotellsäng som inte får
dlyttas från lägenheten vilket också ökat 100 kr på hyran. De har också valt att INTE utrusta lägenheterna med
ugn. Studenter om några behöver väl en ugn för att kunna göra billiga matdosor. Jag förstår verkligen inte hur
de tänker när de sätter in lyxsaker som tvättmaskiner och hotellsängar hos studenter, de som är bland de
fattigaste i samhället. Hade det inte varit kris för mig hade jag aldrig valt att bo här.
Utrymmet, bor i en skokartong med trinettkök säng och dusch. Så ska vara glad för det men det är svårt att
leva ett värdigt liv och jag föredrar att vara hemifrån så mycket jag kan, även middagar äts ute, om student
pengen räcker.
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Dåligt byggd, har ingen ugn, inget förvarsutrymme och betalar för mycket i hyra för att jag ska kunna vara nöjd
med det.
Jag är inneboende för nu, jag vill ha ett eget hem där jag slipper dela dusch/toa med någon annan.
Undermåligt skick på rum och kök.
För hög hyra!
Läget, "långt bort"
Hyr i andrahand, det är en viss osäkerhet med det. Vill ha förstahand men de område jag bor på är svprt att få
första hand påz
Gemensamt kök är inte  alltid smidigt vid studietiden.
jobbigt att dela kök
För litet
Kök och badrum är väldigt spartanskt. Ingen riktig ugn och spis och badrummet är mycket trångt.
Hyran, nu delar vi på kostnaden men ändå
Jag är nöjd men tycker det är alldeles för hög hyra och dåligt underhåll av huset. Dessutom hade jag velat bo i
en större lägenhet eftersom vi bor två stycken i en tvåa varav en bor i vardagsrummet.
Bor i korridor, hade gärna haft eget kök.
Tvättstugan är inte bra. Svinkallt på toaletten. Parkeringarna skulle behöva göras om. 50 tals hus, trång infart,
många skadade bilar. Och trångt på parkeringarna pga större bilar.
För hög hyra
Allt, skicket på lägenheten, servicen från hyresvärden, upprustningen av området, lokalerna, Allt.
C
Jag har myror i lägenheten på sommaren och det finns murket trä i badrummet. Planlösningen försvårar rejält
att möblera på ett vettigt sätt.
Endast 21 kvm.
Hade velat ha ett eget kök, och ett garage.
Nöjd fram till nyligen, när Bostade sålde mitt hem till opålitlig privat aktör.
Alldeles för dyrt. 7070:- för 51,8 kvadratmeter. Hade varit bostadslös utan min sambo som delar på hyran med
mig, då jag inte skulle ha råd att bo kvar och inte kan få någon annan lägenhet.
Det är trångt att bo i ett rum och svårt att laga mat med 5 andra personer. Mycket små förråd som gör det
omöjligt att äga något större.
Bor i korridor, skulle hellre vilja bo i en lägenhet med eget kök. Studentkorridorer är en bra boendeform i början
av studietiden, det är ett effektivt sätt att få ett tryggt boende för så många som möjligt när trycket på
bostadskön är hög. Men har bott så i två år nu och till slut når man en punkt när man vill kunna gå ut i sitt eget
kök i pyjamas på morgonen utan att behöva ta på sig skor. Att kunna känna sig bekväm i sitt eget hem och inte
stressa när man lagar mat för att hinna klart skulle kännas så skönt. Jag måste låsa in min mat och stapla mina
matvaror på varandra för att få plats på mina två kylskåpshyllor. Måste ibland slänga mat för att jag har så lite
plats i frysen (en liten fryslåda). Jag får alltid dåligt samvete över hur mycket plats och tid jag tar upp om jag
lagar mat som tar mer en 20 minuter, t.ex. soppa, grytor eller liknade. Jag är självklart väldigt glad att jag har ett
förstahandskontrakt och en låg hyra, men korridorer är inte ett riktigt hem. Det är dock i min mening bättre än
att tränga in kök eller kokvrår i små ettor. Jag tror att människor inte mår bra av att bo trångt, oavsett hur
smarta och innoativa lösingar man kommer på när man bygger nya stundetbostäder så är 20kvm för lite plats
att tränga in kök, sovrum, badrum och vardagsrum i. Det kan inte vara bra för ens psykiska hälsa. Så på så viss
är studentkorridorerna att föredra som en första lösning men efter ett tag börjar man längta efter ett riktigt hem.
Mitt hus har dessutom haft en del inbrott på sistone, dörrarna in i kooridorerna är inte inbrottsäkra och lätta att
bryta upp. Jag har fått mat stulen och bara känslan av att någon hur lätt somhelst kan ta sig in i ens hem gör att
man känner sig otrygg, så just nu längtar jag väldigt mycket efter en egen lägenhet.
Att behöva dela kök med stökiga människor (bor i studentkorridor).
Korridorsrum
Betalar 3971kr för 25kvm vilket känns alldeles för dyrt med tanke på hur lägenheten ser ut och
förvaringsmöjligheterna som finns - eller snarare inte finns. I Umeå är det alldeles för dyra studentlägenheter
om man inte får lägenhet via det kommunala, Bostaden. Men där är det omöjligt att få lägenhet i dagsläget om
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man Inte har en kötid på minst 3 år och inte vill bo i korridor.
Jag bor för tillfället i korridor och har under det senaste året letat efter större lägenhet så att jag kan flytta ihop
med min pojkvän. Vi har främst letat via de mer etablerade bostadsköerna då vi vill undervika osäkra
andrahandskontrakt, men inte haft något resultat trots över 3 år i kötid.
Gemensamt kök är väl den främsta orsaken. Alltid ostädat och ohygieniskt.
Vill ha ett ordentligt kök med ugn och frys. Samt ett större badrum
Jag är nöjd med lägenheten men jag tycker hyran är aningen för dyr. Jag hade en kommunal lägenhet med
billigare hyra tidigare men den var så nedsliten att även om hyran var billigare så kändes det inte som man fick
det man betalade för.
Bristande underhåll från hyresvärden
Mitthem, som har hand om studentbostäderna i Sundsvall är bland de värsta jag varit med om. Trasiga vitvaror,
stökiga korridorer, skickar fel folk till inkassobolag...  Dom tar helt enkelt inte ansvar.
Orenoverad och kallt i lägenheten trots genomförda åtgärder av hyresvärd
Lägenheten va förr en slags studentkorridor med två rum och ett litet kök, en liten toalett och en hall som skiljde
rummen åt. Båda rummen är stora och köket är bara en liten kokvrå. Dessutom är det under vintern väldigt
kallt, på sommaren blir det kokhett och ventilationen är på golvet i båda rummen. Hade önskat en annan
planlösning eller billigare hyra!
Väldigt liten lägenhet, gamalt, icke-fungerande kök för en hög hyra
Jag bor i en liten lägenhet som många gånger brustit i vad jag skulle säga är skäligt för en student,
mögelbildning olika utrymmen i kylskåp, väggfärg som bara ramlar av, ickefungerande element mm. Dessa
skador fanns redan från min inflytt och ska inte behöva ta så lång tid att fixas av hyresvärden.
Har inget förråd och tvättstugan är utanför byggnaden.
Fysiska funktionshinder pga kronisk sjukdom, finns ingen hiss i byggnaden, går inte och har inte råd att
anpassa kök och badrum.
Bort från skolan, har badkar
För dyr hyra
Jag har inte en dusch
Dyr hyra, dålig standard.
Vissa lägenheter i området (Vänortsvägen) har balkong medans andra inte har det. Skulle gärna uppskatta
ordentlig balkong. Samma sak gäller eget förråd. Lägenheterna med balkong är visserligen 2kvm mindre men
de har ett förråd i närheten av lägenheterna vilket behövs för studenter.
Hyran
För långt från universitetet och för hög hyra
Bor i en trappuppgång där någon av mina grannar röker cannabis, och röken tar sig in till mig. Det går inte att
göra något åt menar bovärden. Så betalar 7000kronor i månaden för passiv cannabisrökning och astma.
Egentligen är jag nöjd. Men det finns vissa "smågrejer" jag inte gillar, som att golvet är flera år gammalt och
väldigt fult. Spisen och kylen är också gamla och låter väldigt mycket, vilket är ganska jobbigt när jag bor på 19
kvadrat och har dem alldeles vid sängen. (Jag har en av Mitthems studentlägenheter)
Vår granne är kedjerökare som inte tar hänsyn till att vi inte gärna får in rök i vår lägenhet. Själv så röker han
dessutom i korridoren utanför, även om det är emot hyresvärdens regler.
Trots upprepad kontakt med hyresvärden så har det inte löst sig efter 1 år.v Vi lever i 2018, passiv rökning är i
prkncip lika skadligt som direkt rökning! Och här får vi inget val förutom att utsättas för det! Inför rökfria
lägenheter i hela kommunen!
Det är för litet och för trångt.
Liten bo-yta till högt pris
Alla andra har fått sina lägenheter renoverade, förutom jag. Sedan är hyran otroligt hög, och dom höjer den
varje år.
Hade helst haft förstahandskontrakt
Element i badrummet som är fullt av rost, det finns även mögel på sina ställen. Fönstren är inte täta vilket gör
att gardinerna fladdrar när det blåser ute och jag har behövt köpa till ett elelement till sovrummet för att hålla
temperaturen i rummet över 15 grader på vintern.
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Avloppet i köket fungerar inte som det ska, även om jag har kollat så att det inte är något stopp i avloppet så
fylls båda diskhoarna med vatten när man sätter på vattnet mer än halvfart.
Att hyran är så hög
Har delat kök och vill gärna ha en egen kokvrå eller kök.
Jag är nöjd med lägenheten i helhet, men mellan 6000-7000 i hyra, (beroende på el), är väldigt högt på en
studentlägenhet, även om det är 57 kvadrat. Mycket bra att det är hyresfritt på sommaren men huset är slitet,
ofta problem med tvättmaskiner på grund av ålder. Blir ganska kallt i lägenheten under vintern. En något lägre
hyra hade kompenserat slitaget i lägenheten.
Jag är inte nöjd med hjälpen från min hyresvärd, dåligt bemötande och problem som inte åtgärdas.
Antalet tillgängliga hyresrätter och hyran.
Läget på bostadsområdet.
Hög hyra. totalt 8000kr i månaden. Vi delar den på 2 så 4000kr var men fortfarande för mycket.
Omodernt, renovering skulle uppskattas.
Allt grundläggande som finns i en bostad ska finnas. I mitt fall blir det fläkt till mitt kokvrå och frys, ingen
frysbox.
Det är för dyrt
Svårt att hitta bostad, bor för tillfället långt bo3t från porsön pga bostadsbrist och svårigheter att få lägenhet
För dyrt, vill äga själv
Min hyresvärd tar mig inte på allvar när jag anmäler fel i lägenheten eller i tvättstugan, eller om jag anmäler
störningar från en granne.
Jag bor med min partner i en etta på 24.3kvm så den är helt enkelt förliten för två, samtidigt som den har en
väldigt hög hyra (4998kr/mån).
Avståndet till campus
En för hög hyra för en lägenhet som är sliten och i dåligt skick.
Hyran är lite för hög
Nöjd med allt utom hyran. Den är för hög.
Fryst bofond. Köklukor vattenskaddade vid inflyttning. Brun fläck i badrum tak. Dyr hyra och bor ofräscht. Har i
alla fall värme i lägenheten när jag hört att flera med samma hyesägare saknar det.
Bor i en annan ort (boden) då det är för svårt art få boende i luleå. Pendlar 1h med buss varje dag. Samt det är
väldigt dyrt/obekvämt och dåliga busstider till universitetet ifrån boden.
Är nöjd över lag, men har inget indraget varmvatten utan endast kallvatten så får duscha i bastun och tvätta på
annat håll.
Hyran är väldigt hög i förhållande till ytan. Samtidigt är bostaden belägen längre från universitetet än andra
boenden.
Hyresföreningen peoriterar studenter lågt. Jag felanmälde exempelvis att mitt badkar läcker i förrgår och ingen
har kommit och fixat det än. När jag flyttade in var lägenheten dåligt städad och jag fick som svar att
hyresföreningen inte har tid att göra två besiktningar även om lägenheten inte klarar första besinningen. Känns
som att man kämpar emot hyresföreningen istället för att de hjälper en.
Min hyra är alldeles för hög. Men jag kan inte välja studentbostad, då jag har en dotter på 4 år. Vi skulle inte få
plats i en campingstuga, som jag blivit erbjuden.
Alldeles för hög hyra gentemot var man får.
Lägenheten är rätt så sliten, men vad gäller läget och hyran, samt storleken på den, är jag nöjd.
Standarden för den hyra jag har.
Det är för litet och saknar vätigt kök
Hög hyra
Avgiften motsvarar inte kvalitén. Köket och golvet är urgammalt och tapeten sliten.
Litet, dåligt planerad lägenhet, dålig hyresvärd
Hyran är för hög med tanke på kvaliten inuti lägenheten. Kokvrån, skåp och garderober borde uppdateras.
Golvet är fruktansvärt och slitet. Läget är bra, men alldeles för dyrt. Ska en lägenhet vara så dyr så ska det
vara tip top i lägenheten.
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Skicket på gemensamma ytor (t.ex tvättstugor)  är inte i tillräckligt bra skick för att man ska ta så pass hög hyra.
Man får inte heller hjälp med mindre grundläggande saker som att få ett nytt duschhandtag då den man har
gått sönder efter flera års användning.
Det är mycket saker som in är rimligt i lägenheten. Bla. Kylskåpet låter för mycket, det blir ofta för kallt i
rummet, Internet fungerar ofta dåligt och hyran är för hög för en lägenhet på 24 kvm.
Har mögel i mitt badrum samt otrevlig hyresvärd.
Det är för litet när man ska bo 2 personer på en etta.
Överlag nöjd. Men att hyran höjs med +100kr över nyår pga någon räntsats känns tungt för student som
kämpar med psykisk ohälsa som resulterat i att hen ej hittar ett jobb, eller ens orkar vardagen mer än vad
studierna kräver.
 
Sedan återkommande problem med att hyresägaten inte tar störningar på allvar när grannar återkommande
spelar hög musik, lägger soporna i trapphuset osv. När tillsägelser ej är nog bör man våga kasta ut den som
hyr.
Det saknas en carport för förhyrda parkeringsplatserna.
Hade behövts en renovering.
Trång utrymme och för högkrav på studieresultat! föredrar att kravet vore 30hp per år istället för det nuvarande
15 hp per år!!
För litet, och vill inte bo i studentkorridor
Min hyresvärd håller ej vad de lovar. De struntar i att laga det som är trasigt otrevlig och attitydsproblem. Har
flera gånger fått ringa efter hyresavi o bara fått OCR nummer De har flera gånger gått min bostad med egen
nyckel fast jag ej medgivit detta. Har flera gånger sagt detta i samtal, skrivit tydligt i mail. De har efter vad jag
blivit informerad om gått in i min lägenhet med egen nyckel vid tillfällen som saknar grund. Svårt att förstå
Dåligt isolerat boende, spec dåligt under vintertid.
För dyr hyra 3800kr
Att jag inte har en egen dusch utan delar med alla andra i samma byggnad samt att duschen ligger i källaren
längst ner i huset. Detta blir jobbigt då jag bor längst upp..
För  långt från skolan då jag har hundar så blir det mycket åkande fram och tillbaka för rastning.
Det är i en källare så det är mörkt ofta. Inget ordentligt kök, trångt pentry. Men det är väl vad man får ta som
student? Jag ska ju inte bo där länge än så.
Men värst är nog att det är svårt att prata med hyresvärden efter som de skäller ut en om något hänt och måste
bytas, sedan när de inser att de var den sänds som hade installerat saken fel från första början och det var
därför den gick sönder då vill de inte ens be om ursäkt.
Mycket fel i lägenheten som hyresvärden ej åtgärdat trots kontakt ett flertal gånger. Tjatat över två år om vissa
saker.
Egentligen alldeles för hög hyra och svårt att få hjälp med att få (trasiga/problematiska) saker fixade.

 

15. Vad skulle Du vilja säga till en politiker med ansvar för bostadsfrågan om Du mötte hen?
Antal svarande: 607 

Att det är omöjligt att flytta till stockholm pga bostadsbrist där
Bygg lägenheter med rimliga hyror. Samtala mer med studenter för att ta reda på deras behov.
Mer småbostäder för ungdomar!
Att det behövs mer studentbostäder och att det är viktigt att de bostäder som byggs har en rimlig
månadskostnad.
Att det blir bättre men att det behövs fler boenden anpassade till studenter
Fundera om kösystem är det optimala
Behövs fler mindre bostäder som studenter kan bo i. De flesta är inte så kräsna, men det krävs att ett utbud
finns.
Bygg billiga studentlägenheter! Funkar inte att alla lägenheter som byggs i Umeå går på över 8000 i månaden.
Gör fler hyresrätter som är värdiga för en person att bo i, som inte kostar hela studiebidragey.
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Satsa på billiga bostäder
Jag tycker att det behöver satsas på studentlägenheter som inte bara är i korridorer samt fler bostäder i
allmänhet för man studerar endast några år!
Sänk hyran och gör alla studentlägenheter avgiftsfria under juni, juli och augusti. Detta för att få en chans att
spara ihop ett sparkapital och ofta får sommarjobbare sin lön först i juli eller augusti så studenter får verkligen
vända på kronorna året om
Jag skulle fråga hur situationen hamnat så att man måste stå i bostadskö i så otroligt många år innan man får
en hyresrätt idag och vad som planeras för att motverka detta
Öka antalet bostäder då det är många som har svårt att få förstahandskontrakt.
Just i Umeå skulle jag vilja se fler smarta lösningar för studenter, mindre och fler bostäder. Men att det ska
åtminstone vara kokvrå i varje lägenhet. Att dela på kök passar inte alla individer.
Fler hyresrätter så att personer utan möjligheten att köpa också får bra boendesituationer.
Vad är dina planner för att energieffektivisera byggnader?
Jag skulle vilja framföra att taket för att få bostadsbidrag behöver höjas. Den inkomst en max får ha under ett år
för att få bostadsbidrag idag är alldeles för låg i relation till hyresnivåerna. Jag själv har en låg hyra, men för
många andra är situationen annorlunda.
 
Sedan vill jag säga att det behöver satsas mer på att bygga lägenheter med lägre hyror. Och att bostadsbrist,
eller brist på bra bostäder, gör ett ställe mindre attraktivt att bo på, vilket jag tror är en av de faktorer som spelar
in på att många väljer att inte stanna i små samhällen. Det blir en negativ spiral när folk flyttar ifrån, hus
förfaller, blir ännu mindre attraktiva att bo i, medan bostäderna i de större städerna är inte räcker till och
priserna blir orimligt höga.
 
Kort sagt: lika bra kvalitet på bostäder oavsett om de ligger i stora städer eller i mindre samhällen. Fler
bostäder med lägre hyror. Och höjt tak för hur mycket en får tjäna för att få bostadsbidrag.
Vad kan man göra för att öka antalet bostäder för studenter?
Varmare hyresrätter.
Att studenter som inte studerar i sin hemort borde ha kostnadsfri hyra under sommaren.
Subventionera studentlägenheter så att de kostar mindre än 3000kr mer än 1/3 av studiemedlet är inte rimligt
för en student att lägga på bostad.
Bygg fler studentbostäder som håller en hög standard men inte drar iväg för mycket i pris. Och diskutera hur
pass bra kösystemet egentligen är då nuvarande väntan för en lägenhet med bostaden är 3-4 år även om det
är studentlägenhet.
Prioritera smarta kvadrat till billigt pris och kök med riktig ugn, det är det främsta som skiljer ett studentrum från
en etta.
Det behövs fler studentlägenheter! Det ska vara självklart för alla som vill studera att få bostad, bostadsgaranti
för studenter bör finnas i hela landet.
Sänka hyrorna på studentbostäder. Studenter är inte rika, det är inte rimligt att vi ska betala såna hyra för icke-
studentbostäder
Fler kommunala hyresrätter.
Gör fler hyresrätter och färre bostadsrätter
Att det Umeå skapat är riktigt bra! Nya Ålidhöjd och Tvisevägen med många små, låg kostnad och fräscha
studentlägenheter med gångavstånd till IKSU, Universitet och Ica. Superbra bussförbindelser till övriga Umeå.
Helt perfekt! Jag bor som sagt på ”gamla” tvistevägen och delar en trea med en annan student, så det blir
likvärdigt. Och bättre boende hade jag inte kunnat hitta! Så ansvariga politiker se fördelarna med detta!
Jag skulle vilja säga att studentlägenheterna är något dyra i hyra, men att detta väldigt bra att det byggs fler i
Umeå.
Vet inte, kanske att de ska bygga mer lägenheter :)
Korta ner köerna på studentbostäder genom att tex bygga fler ettor och korridorer med hyra under 4500 kr så
att studenter kan ha råd med dom.
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Ge inte bort lägenheter till nyanlända/flykting”barn”. Prioritera studenter och svenskar.
Fler lägenheter med lägre hyra så man kan bo själv i lägenhet större än en etta utan att behöva betala så hög
hyra.
Att det är bra att det bygger fler bostäder, men att det behövs ännu fler.
Bygg mera små billiga enrummare!
Bygg fler medelstora lägenheter!!!
För tillfället har jag inget negativt att säga. Det är mycket nya studentlägenheter som byggs just nu, dock
privata.
Det är trist att det är brist på bostäder till studenter. Detta kan få folk att undvika att studera. Skulle det gå att
optimera på något sätt så att alla antagna på ett kandidatprogram kan få en lägenhet?
Att bygga flera hyresrätter med låg hyra för de som behöver bostad och inte har råd att hyra en bostad på
grundar för hög hyra eller så finns det inga bostad då de flesta kommunala hyresrätter har blivit bostadsrätter.
Fler bostäder behövs, mer renovering, mer koll på hyresgästerna!
Fler 1or och väldigt små lägenheter som ex 16 kvadrats 1:orna. De flesta vill ha eget kök när de studerar men
ytan är inte lika viktig.
Att det kanske skulle erbjudas lägenheter med lite lägre hyra för studenter annat än i korridor osv. Att man
kanske kunde få en subventionerad hyra.
Jag skulle säga att det är bra att hen jobbar hårt och att hen inte kommer sakna arbete på ett långt tag
framöver då det är så mycket bostadsbrist. Jag hade också sagt till hen att bygga fler hyresrätter snarare än
bostadsrätter på grund av att bostadsbubblan håller på att spricka samt att det är många dom föredrar att bo i
hyresrätter i min närhet.
Fler billiga studentboenden och hyreslägenheter behöver byggas
Sänk priser på studentboende
Att överlåta mer av bostäder skötas av privatpersoner. Konkurrens gör att det bostäderna blir fräschare och
billigare. Annars står det tomt och bolaget får ansöka om konkurs. Sker det kan kommunen köpa bostäderna
billigt. Eventuellt kontraktera det så. Win-win.
Att det behöva fler bostäder för unga och studenter
Jag är mitt u en period med dubbla hyror. Pga vattenskada kan jag inte bo i min lägenhet utan har blivit
tvungen att byta boende. Något som hade gjort att denna situation inte varit krävande för min ekonomi hade
varit att antingen blivit erbjuden fri bostad under denna tid då skadan fixas där hyran jämnas ut med min egen
med mellanskillnader och så, eller att hyresreduceringen på något sätt hade kunnat tas ut under tiden
reparationen pågår. Jag har studiemedel på ca 10000kr/mån, min studentlägenhet kostar ca 5300kr/mån och
lägenheten jag hittat själv under tiden kostat 6500kr/mån. Det är pengar jag måste lägga ut innan jag får
tillbaka min hyresreducering. Går detta att ordna på något sätt?
Ta tag i bostadsbristen!
Jag skulle ta upp bostadsbidrag. Det är orimligt som det ser ut idag.
Bygg fler bostäder
Att tänka på art det bör finnas tillräckligt med förmånliga singelbostäder för studenter och unga vuxna.
Fräscha upp befintliga kommunala studentbostäder/korridorer. Många är hemska. Önskvärt i befintliga
studentkorridorer skulle vara att rummen fick kokvrå istället för gemensamt kök. De gemensamma köken är
många gånger motbjudande. På ens egna rum drabbar det inte någon annan om städningen inte efterhålls.
Att hyrorna för studentlägenheter skulle kontrolleras, på min studieort är de flera studentlägenheter som kostar
ca 4700kr för ett rum med pentry! Vilket är nästan halva CSN! Är inte rimligt över huvudtaget!
Att det bör finnas fler studentbostäder i Umeå med rimliga hyror.
Bara för att vi är studenter betyder inte de att vi ska behöva stå ut med dålig miljö. Med det menar jag dålig
kommunikation med hyresvärden, dåliga rum med mögel, allmänt nergångna lägenheter/rum. Det är viktigt
med en bra miljö så vi kan leva!
Byggs för mycket bostadsrätter vilket gör att de som har föräldrar som inte kan köpa en bostad åt en begränsad
betydligt mer än andra som har det bättre ställt.
Marknadspriser på hyra, behövs för att främja byggandet av nya bostadsrätter
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Det borde vara förbjudet att den genomsnittliga månadshyran för studentbostäder är nästan lika hög som för
likvärdiga hyresrätter. De extremt höga månadshyrorna som nu existerar för studentbostäder gör att många
studenter måste ha ett extrajobb vid sidan av vilket många gånger kan anses positivt, men när jobbet måste
prioriteras framför skolan för att klara den ekonomiska tillvaron är det något som är fel. Visst vill ni ha studenter
som presterar till sitt yttersta på universitetet och klarar att ta till den kunskap och kompetens som krävs för att
vidare i arbetslivet prestera bra resultat?
Vet ej
Hyresrätter inom allmännyttan är det starkaste sociala skyddsnätet som finns för en socialt etablerad
medborgarkultur. Utan den har vi fundamentala brister i landet. Se till att hyresrätter som byggs blir till för alla.
Inte bara till dom med starkt inflöde av ekonomiska medel eller folk som har tryckt i en "mysig" bostadskö i
decennier. Det ska vara till för alla.
Det finns ett otroligt behov av hyresrätter till studenter med rimlig hyra. Inte bara små, utan billiga. Här i Umeå
byggs det små studentlägenheter i mängder, men med hyror som endast de allra mest välbärgade studenterna
kan ha råd att hyra. Vad blir egentligen kvar till oss med begränsade medel? Vi som inte samlat kötid nog att
välja någonting annat än det allra dyraste?
Att fortsätta utöka med mer anpassade studentboenden
Att möjligheten för unga att ha ett bra jobb och ett bra boende i Stockholm är i princip omöjlig. Allt handlar
utbud och efterfråga och efterfrågan är nästan alltid större när det gäller bostäder.
Hyra i kombination med CSN, alltså aldrig 12 månaders hyra om året. Inför 9-10 månadershyra om året för alla
studenter oavsett storlek.
Att satsa på att bygga fler hyresrätter med låg hyra!
Jag skulle säga att jag uppskattar att det fortfarande är gratis att stå i bostadskö och att det inte är som I
Stockholm exempelvis där det kostar en mindre summa per år, det har säkert sina anledningar eftersom
Stockholm är så stort, men hur som helst uppskattar jag att så inte är fallet i Umeå, och hoppas på att det förblir
som det är!
Kolla över studentboenden och priser för lägenheterna. Studenterna är samhällets framtid och ska inte behöva
må dåligt över sin bostadssituation!
CSN räcker inte till om man vill ha ett liv också utanför studierna.
Se till att studentlägenheter bara får hyras ut inom rimliga priser, som är anpassade efter csn och boyta.
Att bostadsmarknaden är helt sjuk och det måste ske en förändring
Att det behövs ordentliga lägenheter som folk kan ha råd med
Bygg fler billiga hyresrätter.
Att ni bygger nya hyresrätter spelar ingen roll när hyran är 10 000 kr/månaden för en 1:a. Ingen har student
eller ung person som inte ärvt eller vunnit pengar, eller har någon annan som betalar hyran har råd att bo där.
Börja tänka på de med låg inkomst. Dagsläget är inte hållbart.
Att det är viktigt att se till att alla som vill studera också får möjlighet att få ett boende i den ort man blivit
antagen till. Alla har inte möjlighet att köpa något eget och därför måste studentbostäder finnas tillgängligt. Jag
tycker heller inte att man ska kunna stå i bostadsköerna allt för tidigt till just studentbostäder då många inte vet
vart dom vill plugga i en ung ålder och därför får det svårt när man väl blivit antagen.
Fixa fler billiga boendelösningar!
Göra det lättare för studenter att få tag på en bostad
Ge studenter bostadsbidrag, vissa personer har en hyra på 6000kr/mån och då klarar man sig inte på den
tilldelade studiebidraget+fullt lån.
Bygg mer bostäder i studentstäderna. Det behövs verkligen men det behövs inte bara studentbostäder, vi som
vill bo kvar i samma stad efter studierna borde kunna få en hyresrätt till ett rimligt pris utan att behöva stå i
bostadskö i 30 år. Annars återstår endast alternativet att köpa och många studenter har inte den möjligheten
efter en längre studieperiod. Idag är man rädd att stå utan bostad efter examen.
Bygg lägenheter som folk har råd att bo i.
Bygg fler studentbostäder
Man borde få ställa sig i kö till en studentbostad först när man har fått antagningsbeskedet från universitetet. På
så sätt skulle inte lokala ortsbor ha 15 år kötid utan det skulle vara mer rättvist.
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Bygg mer hyresrätter till rimliga priser.
Att ockerhyror är ett stort problem. Och att det måste börja byggas BILLIGA bostäder, de flesta nybyggen har
allt för hög och orimlig hyra.
Lägre hyror på studentbostäder alternativt ökat CSN, inte rimligt att halva inkomsten/lånet ska gå till boende
Bygg mer hyresrätter.
Sluta bygga stora nya dyra bostads/hyresrätter i studentstäderna, och bygg mindre och billigare istället.
Bygg fler kommunala hyresrätter
Att det behövs byggas fler och billigare hyresrätter till både studenter och icke studerande.
Med tanke på bostadssituationen i Umeå, och många andra städer, och hur kommunalt ägda Bostaden Umeå
sköter sina affärer skulle jag säga: byt jobb och låt folk som vet vad de håller på med ta över ditt jobb!
Mer bostäder så chansen till ett förstahandskontrakt är större
Vart byggs de nya hyresrätterna för studenterna som inte har råd med hyror över 4000?
Bygg mer bostäder, gärna igår. Om det är speciellt för studenter går det inte att hyran ligger närnare 5000 kr
heller
Att bostadsmarknaden som den är just nu enbart är hållbar för de som redan är en del av bostadsmarknaden
alt. är förmögna. Unga riskerar att tvingas till att ta en andrahandslägenhet med skyhög hyra, vilket gör det
svårt att spara ihop till en insats till en bostadsrätt. Det är inte så det ska vara.
Hur ser det ut med bostadspriserna?
Att det finns alldeles för få studentlägenheter tillgängliga och de är svåra att få tag på eftersom de kräver lång
kötid. Det borde byggas mer nytt, men priserna bör försöka hållas så låga som möjligt för att studenter ska ha
råd med hyran men ändå kunna leva en bra vardag.
Striktare regler för privata hyresvärdar, eller någon typ av uppföljning på hur det får se ut.
Bygg fler större lägenheter, inte bara små ettor
Att fler nyproducerade hyreslägenheter borde ha lägre hyra alternativt bygga fler studentlägenheter
Jag tycker att man borde hitta ett mellanläge så att man kan få bra bostäder som är miljövänliga osv. men till ett
pris som är rimligt för en student att betala.
Bevara samhällsnyttan för att säkra upp möjligheten till studier åt människor ur Sveriges alla samhällsskikt.
Bygg mer lägenheter. Ingen diskussion. Bygg!
fler små studentbostäder. det räcker med 20-25 kvm. Se mitthem i Sundsvall, de har små studentboenden i typ
korridor men med egna badrum och köksdel.
-priortiera lägre hyror för kommunalabostäder
Bygg! Behöver inte vara högsta kvalité med egen tvättmaskin m.m. studenter behöver bostäder, det kommer
flytta in folk oavsett. Bara låt bygga!
Fråga studenter vad de har för behov och önskemål och försök mötas på mitten om vad ni som
planerare/arkitekter/politiker har för krav och planer.
Att våga satsa rejält på bostäder. Det ska vara attraktivt att plugga och bostad ska inte vara en
avgörningsfaktor om en student ska kunna fortsätta plugga eller ej. Det lönar sig att bygga fler bostäder, både
hyres och bostadsrätter nära campusområdet.
Göra det lättare att bygga hyresrätter. Bygga korridorer för icke-studenter.
Bygg mer, mer och mer.
Bygg mer!
Att bristen på bostäder i Umeå är för hög
Att det behöver göras något. Byggas mer. Nya lösningar.
Producera fler, billigare studentlägenheter så fler har möjlighet till ett drägligt boende. De lägenheter som
produceras idag för studenter har en orimlig hyra så ingen har råd att bo i dem i alla fall.
Bygg fler kommunala studentbostäder där vinstsyfte inte är det primära syftet.
Ge studenter hyresrättnader.
Lägenheterna som byggs just nu av ex. Bostaden är små och alldeles för dyra för en student. Med en hyra över
5500 måste det finnas möjlighet att dela lägenheten med någon.. alltså minst 3rok
Jag vill ha fler alternativ till korridorer för studenter, singellägenheter med eget kök framförallt.
Även utökade rättigheter för studenter i studentlägenheter, känns alldeles för vanligt att vi blir utnyttjade pga
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situation och erfarenhet.
Att det behöver byggas mer bostäder, att ha en trygg bostadssituation är en basalt behov och en förutsättning
för psykisk hälsa för den enskilde såväl som för ett jämlikt samhälle.
Fixa fler billiga och bra boenden.
I Umeå byggs det bara för dem med mycket pengar trots att det ska vara en studentstad.
Hur viktigt det är med hela ledet, inte bara att bygga men också att hjälpa till att fördela hyresrätter rättvist. På
grund av dagens kösystem hade jag och min sambo inte en chans att få en lägenhet via kommunens kösystem
utan fick sitta och uppdatera en "först till kvarn" sajt på en privat uthyrares sajt. Någon form av system där man
kvoterar in förstaårselever på universitetet hade varit trevligt då man som ny i en stad har svårare att fixa
lägenhet än om man bott där ett tag.
Bygg fler bostäder med hyror som hyresgäster har råd med
Bygg fler hyresrätter, studentbostäderna i Umeå är emellertid orimligt dyra.
Bygg mer billiga hyresrätter i attraktiva områden. Inte bara för studenter utan för barnfamiljer och nyetablerade.
Skippa miljonprogramsområden där stadsdelen blir en klassmarkör. Tänk att folk skrattar åt vilken stadsdel det
står att jag är född i på passet. Ska det vara så?
Bygg fler billiga hyresrätter i studentstäderna
Att man måste satsa på att bygga om gammla byggnader och boenden till studentlägenheter. Det fungerar inte
att bara bygga nytt för vi har inte råd med de kostnaderna som kommer med en ny lägenhet.
För att få ett fungerande studentkorridor krävde det korridorer på ca: 5-7 personer iallafall max 7 personer för
att skapa en säkerhet det krävs också att köket är säkert. Jag kan har problem med att få plats kyl och frys så
bättre planlösning. För att fler ska få boende tror jag att det är effektivt med långtradare. Men jag tror även på
att det krävs en vra sköttsel av korridor i form utav vecko städ.
Se till så det finns lämpliga kvartersvärdar i områden med många studentrum. I övrigt massvis med
förbättringsåtgärder kopplat till boende - planering av nybyggnationer/ombyggnationer m.m.
Att alla studenter oavsett bostadssituation borde få något typ bidrag/hjälp med hyran under studietiden. Hyran
äter upp så mycket av csn lånet.
Försök att skaffa fler bostäder som dessutom är lätttillgängliga för oss studenter!
Förbjud rökning i bostaden ABs lägenheter.
Att vi vill ha fler hyresrätter med rimliga hyror i landet.
Boenden är viktiga!
Att förenkla bostadsmarknaden, tex genom att; förändra bostadsköerna, bygga mer kommunala hyresrätter
(om det krävs, vilket jag skulle säga behövs i Umeå) samt satsa på mer studentbostäder i de mest välbefolkade
studentstäderna.
Få ner hyran för de som studerar bland annat
In as much as it is imperative to learn the responsibility of paying bills, chiefly, rent during studies, having to pay
a fair or reasonable amount for rent would be noble.
De nya amorteringskraven är helt orimligt höga om man ska ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden eller
köpa nytt, speciellt om man bor i storstäderna. Det är dessutom ofta svårt att få tag i ett förstahandsval kontrakt
och att hyra i andra hand som student gör att boendet blir alldeles för dyrt för att man ska ha råd som student.
Bygg fler små billiga lägenheter
Sänk hyran och öka värmen!
Bygg fler billiga hyresrätter, inte bara de som kostar 10000kr i månaden
Det är totalt kaos, folk utnyttjar andra för pengar.
Fler hyresrätter, både för studenter och icke-studenter.
Vad gör ni för att möta folks olika behov i bostadsfrågan?
Jag skulle betona vikten av att bygga fler hyresrätter med rimlig hyra. Enligt min mening vill studenter inte ha
hög standard som resulterar i skyhög hyra utan snarare lägre standard och rimlig hyra. I dagsläget byggs det
allt mer även för studenter men mest bara lägenheter där huvudfokus ligger på hög standard. Helt fel strategi
och sorgligt tycker jag. Studentlägenheter ska inte ha en hyra som motsvarar halva ens inkomst och ofta till och
med högre än så.
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Bygg fler billiga bostäder.
Att det är orimligt att det finns så lite studentbostäder att privatpersoner ska kunna hyra ut skrymslen till
ockerpriser åt desperata studenter som är ny i staden.
Hur kan det vara så svårt att få tag på boende för studenter som inte har skyhöga priser men fortfarande okej
former av storlek, inte bara en skokartong på 15kvm
Bygg mer hyresrätter för studenter. Borde vara bostadsgaranti på alla universitet så studenter kan fokusera på
annat och lockas till att studera
Det måste byggas fler bostäder och hyresrätter som man som student har råd att betala.
Att alla studentbostäder ska ha två månaders hyr
Fler små och billiga lägenheter för ensamstående.
Gör kösystemet enklare och höj standarden på de mer attraktiva områdena. Många lägenheter har väldogt låg
standard för vad man betalar för
Att tillåta byggandet av nya lägenheter hjälper inte automatiskt bostadslösa/bostadssökande att få en lägenhet.
Ofta är det bostadsrätter som produceras och i övrigt är hyran ofta för hög för en person som ska bo/betala
själv.
Lös boende frågan för studenter
Jag skulle påpeka att det finns ett växande behov av bostäder för låginkomsttagare och även för studenter då
de alternativ som skapas av den privata sektorn ofta är med höga hyror och trånga så kallade
"smarta/effektiva" boendeytor.
Bygg mer!
Hyrorna för studentbostäder är alldeles för höga! 4800 får 24 kvadrat...
Keep up the work!
Om bebyggelsen lyckas har Sverige gjort en riktig bedrift men misslyckas det tycker jag vi borde avreglera
hyrorna.
Det kan inte vara rimligt att stå i kö i 10 år för att få ett hyreskontrakt!
Prioritera rätt och bygg fler hyresrätter och omvandla inte dem hyresrätter som redan finns till bostadsrätter.
Bygg fler kommunala hyreshus som kan konkurrera ut de höga priserna hos privata hyresvärdar.
Då jag nyss gått igenom bostadssökar-processen tycker jag att problemet med studentlägenheter i synnerhet
och hyresrätter i allmänhet ofta kolliderar med viljan att göra en rejäl vinst på de satsningar som görs istället för
att lösa ett samhällsproblem. I slutändan är det inte människor med gott ställt som drabbas av bostadsbristen,
utan de med lågavlönade arbeten, ensamstående, studerande och nyanlända. Det förbises ofta och de höga
hyrorna stänger ute en stor målgrupp från bostadsmarknaden. Det ska inte bara byggas mer utan det måste
finnas en rimlig avvägning mellan vad som produceras och till vilket pris. Det ska inte vara orimligt förmånligt
för entreprenörer, beställare & byggherrar att tjäna stora summor pengar genom att snåla in på kvalitén men
ändå göra en garanterad vinst på grund av bostadsbristen som råder. De insatser som görs måste ha en
verklighetsförankring och inte enbart grundas på storslagna visioner som klingar fint.
Säga att studentrum är en bra boendeform och att det behöva ännu flera
Bygg mer men bygg billigt och klokt.
Att bostadspriserna måste sjunka så fler får råd att köpa samt att beskatta höginkomsttagare och införa
fastighetsskatt igen.
Varför tar det så lång tid att få bostad?
Bygga mer studentbostäder
Om det ska ske renoveringar, gör det för hyresgästens bästa och med rimlig hyreshöjning. God och nära
kommunikation är centralt.
Först och främst - skilj på student-bostadskö och allmän bostadskö. Man ska inte behöva förlora all kötid bara
för att man flyttar från en korridor till en annan när man studerar. Bygg fler hyresrätter, gärna 2:or och 3:or
eftersom det är störst efterfrågan på dem.
Se till att temperaturen i studentrummen höjs.
Bygg mer lägenheter med en lägre hyra!
Att det i nuläget behövs många fler studentbostäder. Satsa på lagom stora lägenheter med smart planlösning.
och gör det på ett sådant sätt att hyran passar en student.
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Ni håller inte det ni lovar om att mätta bostadsmarknaden, varför gör ni inte det?
Med tanke på att ni vill att personerna som studerar vidare skall öka, samtidigt som ni vill göra vissa städer mer
attraktiva - varför ordnar ni inte med fler studentlägenheter som är attraktiva. Alltså inte små boxar utan riktiga
lägenheter. Efter studietiden undrar jag dessutom hur ni vill behålla studenterna i städerna de studerat i då det
inte finns lägenheter då heller, om man inte har pengar att köpa?
Med 10000kr i månaden är det inte roligt att lägga så pass mycket pengar bara på hyran. Är så mycket annat
som också ska betalas så som studiemedel och annat som tillhör livets gång.
Att det behövs mer bostäder för studenter. Och för att det inte ska vara helt omöjligt att få tag på bostäder
tycker jag man ska uppmuntra till andra system än de traditionella kösystemen. Gärna fler först till kvarn system
eller liknande så fler får chansen att hitta ett bra boende.
Hur tänkte n snabbti lösa för boenden till studenter som flyttar till annan ort än sin hemort för att studera??
Anordna fler hyresrätter med hyressummor passande studenter.
Med tanke på det växande singel-hushållet skulle jag vilja säga att det är viktigt att prioritera miljösmarta
lägenheter, både ettor men också tvåor som lämpar sig för unga men också ensamstående föräldrar.
Sänk hyrorna. Bygg fler kommunala bostäder och rusta upp de befintliga. Minska antalet bostadsrätter.
Subventionera byggandet så att sluthyran inte blir hutlös. 4800 i grundhyra för 21 omöblerade kvadrat är
hutlöst, men framförallt i studentsammanhang där halva CSN läggs på bara hyran. Omöjligt att gå runt utan
extrajobb.
Bygg fler bostäder till rimligt pris
Bygg inte bara små lägenheter. Familjer måste ju få plats någonstans också...
Att allt för många hyresvärdar för studenter inte prioriterar möjligheten att laga mat, många lägenheter hyrs ut
utan ugn vilket försvårar en hälsosam kost. Skulle gärna se lite reglering kring basutbud i lägenheter, ex krav
på ugn
Fler hyresrätter med rimliga hyror riktade till studenter! Mycket är alldeles för dyrt och alla vill inte bo i
studentrum.
Bygg fler hyresrätter
Satsa på hyresrätter och sätt hyrorna på ett rimligt pris så studenter faktiskt har råd att bo där och äta mat.
Vi studenter behöver hjälp att hitta lägenhet. Det finns en del men det är så himla utspritt och en måste ha rätt
kontakter. Vore fint med en insats för att samla information och sajter lr något sådant.
Fler billiga lägenheter borde byggas. Ett tag byggdes lägenheter i just Umeå som var avsedda för studenter
men interiören höll så pass hög standard att lägenheternas månadshyra var alldeles för hög för en student.
Billiga, simpla lägenheter med okej månadshyra. 3-4 tusen kanske men högre fungerar inte så bra.
Fler studentbostäder med rimliga hyror och inte hälften av CSN lånet.
Jag skulle vilja framföra min åsikt att man i första hand bör satsa på att bygga lägenheter som ungdomar har
råd att bo i. Det är superbra att det byggs, men min uppfattning är att de lägenheter som byggs har alldeles för
hög standard, vilket jag antar driver upp hyrorna. Vilket leder till att det finns för få lägenheter och de som finns,
är oftast alldeles för dyra för en ungdom som är ensam att bo i. Fräscha, nya lägenheter är det såklart ingen
som tackar nej till. Men kanske tänka på vad som är nödvändigt för att ha ett så fräscht boende som möjligt, till
en lägre hyra. Dock ingen lätt utmaning men jag tror att ungdomar överlag finner de höga hyrorna som
problematiska. Kan ju också vara så att jag fått det hela om bakfoten men jag upplever att höga hyror är vanligt
när man bygger, renoverar osv.
Det är orimligt långa bostadsköer på den kommunala marknaden. Alla har inte råd att köpa bostad.
Bygg fler hyresrätter!
Att studenter har det knapert som det är, att student boenden bör ligga lite under den "vanliga" hyresnivån.
Att ta sitt ansvar för studenternas boendesituation genom att se till att nya boenden uppförs med rimliga hyror,
och fler alternativ för de som inte stått flera år i bostadskön. Ingen ska behöva tacka nej till sin studieplats pga.
att en inte hittar ett boende, och det ska inte krävas att en stått i kön i 3-4 år för att få en studentlägenhet.
Att han borde ta upp boendefrågan gällande studentboenden. Svårt att få tag i lägenhet.
Att bygga bra men billiga hyresrätter!
Bygg fler kollektivlägenheter! Så himla klimatsmart med exempelvis 5 pers som delar kök och badrum, men blir
dessutom mindre ensamz
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Se till att studenter får boende. Det är orimligt att vissa måste sova på luftmadrasser i vardagsrum, på soffor
eller bo på hotell i flera veckor för att de inte kan få boende.
Fråga varför inget görs åt bostadsbristen, speciellt för boenden som inte  är till för studenter
Jag är inte så insatt i politiska frågor.
Som student som flyttat till Umeå endast för att studera vet jag hur det är att komma till en stad utan någon typ
av bostadskö. Fler studentbostäder till rimliga priser för att främja och underlätta för ungdomar att flytta runt om
i landet.
Att de måste satsa på hyresrätten! Det måste finnas även nyproducerade hyresrätter till rimligt pris.
Försök ordna fler studentboenden i universitet/högskolestäderna. Möjligheten till att studera på annan ort borde
inte vila på om du kan få tag i boende eller ej..
VÄNLIGEN hjälp studenterna hitta boende som inte kostar halva studielånet. Studier ska inte vara en
klassfråga, vilket det riskerar att bli med denna konkurrens. Många har inte råd att betala så höga summor för
exempelvis de 16 kvadrat små lägenheterna som nu byggs på tviste. Det känns mycket tråkigt om folk som av
olika anledningar inte kan eller vill ta så höga lån ska behöva göra det alternativ arbeta vid sidan av studier som
redan är 100% sysselsättning.
Bygg bostäder som majoriteten har råd med!
Se till att det finns tillräckligt med bostäder så att det inte kan utvecklas en svart marknad.
Bygg fler kommunala/statliga hyresrätter som håller nere priserna mot de privata. Att visa måste betala 4800
för 16 kvadratmeter är inte rimligt.
 
Utöver det så är det för hårda krav på byggnationerna vilket skjuter priserna i höjden. Bygg för alla ist. Alla
behöver inte en balkong och öppen planlösning. Tror att människor är glada ifall de får någonstans att bo och
att det inte kostar hela deras lön.
Det är jättebra att det byggs bostäder till studenter och även andra, men när det byggs nytt blir det oftast dyra
nya hyresrätter och då har få råd att ta en sån lägenhet tyvärr. En fråga är, hur ska det lösas? Att bygga
billigare eller att öka studiebidraget?
Mer studentvänliga boenden. Bygg mer åt pss. Öronmärk bostäderna.
Många studentboenden har en hyra på halva studielånet/månad. Det är orimligt mycket pengar som måste gå
åt boendet men studenter är beredda att betala priset för att de är så desperata efter någonstans att bo. Det
behövs fler och kanske framförallt prisvärda studentboenden.
Varför ses ett hem, en bostad, som så pass oviktig och lågprioriterad i samhällsbygget att det överlåts åt
marknaden att lösa bostadssituation.
bygg mer bostäder med rimliga priser.
Att fler studentbostäder med låg hyra bör byggas
Lägre pris på komunala studentlägenheter
Det borde finnas mera studentlägenheter med rimligt pris.
Låt olika typer av boende finnas i samma kvarter, så att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan
bo i närheten av varandra. Låt det finnas olika storlekar på lägenheter i samma bostadshus. Låt nyproducerade
lägenheter inte bli för dyra. Producera inte byggnader som är tråkiga, skönhet är inte underskattad när det
kommer till byggnader.
Billiga bostäder till studenter, fler ettor, större ytor än rum på 20 kvadrat!
Bygg fler små studentlägenheter. Kanske inte alla behöver handikappanpassas? Kan kanskes handla om en
viss procent av alla som anpassad för rullstol osv. Det viktiga är bara att det byggs fler hyresrätter till en rimlig
hyra.
Satsa mer på studentbostäder! Det är inte meningen att studenter ska behöva tacka nej till platser på
utbildningar pga att boende saknas ELLER att hyra i andrahand till ockerpriser!
Att bristen på boende i studentstäder som Umeå gör att folk drar sig för att studera eller helt väljer bort det då
de ej vet om de kommer kunna hitta ett boende de har råd med.
Kan du göra något åt hyrespriserna för studerande?
Bostadsfrågan för studenter är otroligt viktig. Antalet lediga bostäder är inte tillräckligt för antalet nya studenter
som behöver boende. Jag hade turen att få sova på en kompis soffa första tre månaderna men många får bo
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på vandrarhem eller camping.
Studentbostäder annat än korridor är lite lurigt att få tag på om man inte planerat studier i Umeå ett längre tag,
ganska förståerligt dock!
Varför bygger ni inte enkla studentlägenhetshus? Det behöver inte vara påkostat. Studenter nöjer sig med litet
och smarta lägenheter.
Det är bra att det byggs mycket i umeå!
Skapa fler hyresrätter som människor har råd med, och skapa fler studentbostäder som studenter har råd med.
Bygg fler prisvärda studentlägenheter.
Det behövs fler kommunala bostäder till studenter för att priserna ska hållas nere. För mig tog det 4 år innan
jag fick en studentlägenhet, och har nu endast 1 år kvar på mina studier.
Jag känner mig överkörd..
Upprustande av korridorer och byggande av privata bostäder(enrummare med kök/kokvrå) hade höjt
levnadskvaliteten för många studenter. Särskilt korridorsboende i Umeå är präglat av dåligt planerade och
sunkiga gemensamma utrymmen. Köken är ofta (väldigt) nedgångna och planlösningen är inte anpassad för att
flera ska kunna vistas i köket samtidigt, vilket man kanske hade önskat när flera korridorsboenden delar på ett
och samma kök.
För att göra Umeå till en ännu mer attraktiv studentort så skulle en bostadsgaranti göra susen. Se till att bygga
billiga och mindre lägenheter så tror jag att fler skulle söka sig hit, vilket skapar konkurrens och i det långa
loppet fler studenter som ska ut i arbetslivet med kvalifikationer. Effektiva kvadrat för stora tankar!
Oskäligt pris för liten yta enbart pga nyproduktion.
Bygg flera hyresrätter som är välplanerade ettor och även tvåor. Rimlig hyra med avseende på studiebidragets
nivå.
Skäms över den opolitiska processen kring utförsäljningen av Bostaden!
Sluta försöka få ut fattiga människor från centrum genom att satsa på dyra lyxlägenheter! Blanda
lågprislägenheter, bostadsrätter och villor så vi slipper få ghetton och "fina" områden.
Bygg lägenheter för andra familjekonstellationer än den klassiska kärnfamiljen.
Bygg ett kollektivhus! Det finns en organisation som försöker få igenom det just nu. Lyssna på den!
Bygg ut hyresrätterna och bostadsrätterna,subventionera lån till studerande för att köpa lägenhet
Önskvärt vore att bygga billigare och fler hyresrätter, känns annars rätt omöjligt att komma in på
bostadsmarknaden.
Bra att det byggs mycket för studenter nu. Men det som byggs är för dyrt. 4700 kr för 19 kvm är helt orimligt för
en student.
 
Det behöver även byggas mer 2:or och 3:or som är för studenter. Så man kan flytta ihop med sin partner.
Att bygga fler bostäder för alla, inklusive studenter, och ha Umeå som ett topp exemplar där man satsar på att
utöka bostadsområden. Renovera och sköta om de bostäder som redan finns så man slipper riva ner gammalt
för att bygga nytt.
Fråga varför det ständigt pratas om bostadsfrågan och bristen på bostäder men när det väl byggs är det oftast
större och finare lägenheter som inga studenter/låginkomsttagare har råd att bo i.
Bygg inte så små lägenheter där ytor för socialt umgänge inte fungerar och bygg inte med sådant material så
hyran blir så hög.
Med tanke på studenter, borde det finnas fler bostäder (många klasskamrater har problem med bostad) och
framförallt till ett bättre pris. Jag är lyckligt lottad som bor i en bostadsrätt, som jag köpte innan studierna. Hade
jag bott kvar i hyresrätt, hade jag inte haft råd. Då en hyresrätt lagomt stor för 2 personer i umeå kostar 5000-
9000kr/månad i umeå. Då är det nästan inga pengar kvar till mat, transport och studiemedel.
Att det är orimligt att betala över 4500kr i hyra när man som student lever på mindre än 10.000kr i månaden!
”Bygg bort bostadsbristen!” MEN bygg bra, billigt - inte bara dyra bostadsrätter!
Att hen ska se till att det byggs rimliga lägenheter likt de äldre lägenheterna som finns. Alltså inte minimal i kvm
men en skyhög hyra.
Satsa mer på ungdomar och studenter när det gäller bostadsbristen.
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Fler billiga bostäder behövs, behöver inte vara fancy (fint & flott) utan praktiska lägenheter för ungdomar,
studerande, småbarnsföräldrar och dem som inte har så det inkomst
Öppna upp för fler studentlägenheter så inte andrahandshyrorna stiger så mycket. Det är inte skäligt för många
lägenheter hur dyr en andrahndahyra kan bli.
Att det är bra att det byggs nya studentboenden men att de som byggs ofta kostar så pass mycket att man
måste lägga halva studielånet på boende, vilket är orimligt i min mening.
Fler billiga bostadsalternativ.
Fler hyresrätter behövs. Bostadsrätter är i all ära, men få studenter har råd att köpa en lägenhet och sen klara
alla utgifter + ränta på lån (som man mest troligt behövt ta) på det CSN man får. Sen hade jag bett politikern att
prata med sin politiker-kamrat som ansvarar för CSN och be hen att sluta sänka bidraget och höja lånet -
tvärtom hade uppskattats rejält.
Jag skulle vilja se fler hyresrätter till billigare priser då de hyresrätter som byggs idag har ganska höga hyror för
den inkomst som en får som student.
Jag hade ifrågasatt hur det kan vara så otroligt lång kö på bostad genom den kommunala vägen. För att få en
tvåa genom Bostaden i Umeå så måste man stå i kö i 4 år. Det är i princip bara personer som kommer ifrån
Umeå eller närliggande städer som haft tanke på att ställa sig i kön. Det borde finnas en statlig nationell
bostadskö för studenter så att man kunde stå i en och samma kö oavsett vilken stad man kommer ifrån sedan
innan. I den kön skulle man sedan kunna sätta sig som aktiv i den specifika staden som önskas.
Studentbostäder behövs, MEN inte i form av lyxvåningar men skyhöga hyror. Det är orimligt att behöva bo två
eller tre stycken för att ha råd med en 25 m2 lägenhet. Skapa små, BILLIGARE compact-living, utrustade med
endast det nödvändigaste.
Fler studentlägenheter då det är svårt att hitta något att hyra!
Snyggt byggt! Men bygg ännu mer!
Ökade bondemöjligheter I all ära, folk ska ha en plats att bo, men denna conteinerlösning som fler och fler
studenter tvingas in i är inte det som är bäst för dennes livskvalitét, I Stockholm förvarar de rika sin tvätt i ugnen
i studentstäderna är tvättider och ugn något som är en lyxvara.
Det är ingen idé att bygga studentbostäder som ingen student har råd att bo i.
Fler billiga lägenheter, hyran behöver inte vara halva studiebidraget - det är helt orimligt. Kommer ju bara
resultera i fattiga studenter som inte kan fokusera på studierna som man ska behandla som sitt heltidsjobb,
utan måste arbeta för att det ska gå ihop (vilket jag också gör). Det är självklart att en student som inte kan
dokusera på studierna får en sämre förutsättning än de som kan lägga all sin tid på det.
Jag skulle vilja säga att det är viktigt att det finns mycket bostäder tillgängligt för studenter eftersom att det är
många som flyttar till andra städer. De förespråkar kunskap och att folk ska studera så det är högst relevant att
också försöka sänka hyrorna. ungdomar kommer inte vilja börja plugga om de ser mer vinning i att jobba istället
för att ta studielån.
Billigare studentlägenheter närmare universitetet och först den till kvarn för nyinflyttade studenter på
studentrum/ lägenheter
Gör det lättare att söka få tillgång till bostad som student. Gör det även lättare att söka bostadsbidrag om man
är sambos och student, så att vi som sambos kan lika lätt söka bostadsbidrag på nätet som ensamboende.
Att om hyrorna ska vara såhär höga behövs en ökning av CSN-lånet för att det ska bli proportionerligt och
skäligt att leva som student.
Jobba gärna för att göra fler studentrum med egna kök OCKSÅ.
Bygg inte nya lägenheter för studenter och ta 5000 kr i hyrs för en etta. Ta rimliga priser för små lägenheter,
även om de är nybyggda.
Att det är jättebrist på bostäder för just studenter och att det för flera blir ett hinder för att plugga då det inte
finns bostäder.
Bygg mer hyresrätter!
Bygg högre bostäder för att minska bostadsbristen, speciellt i storstäderna.
Bygg mer kommunalt!
Vi behöver mer billiga boende alternativ för studenter. Just nu täcker inte mitt studiebidrag ens hela min hyra
och med el/internet och allt annat så är det svårt att klara sig igenom månaden, och lägg på stressen av att
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studera heltid på det. Vi börja smarta boenden för studenter för att ge oss en tryggare vardag och bästa möjliga
förutsättning för livet efter studierna.
Att se till att det finns tillräckligt med bostäder för studerande på de orter där det finns universitet.
Fler prisvärda boenden!
Fler bostäder till rimliga priser i bra läge!
Priserna i Stockholm är orimliga
Att som student specifikt på hemort kanske skulle kunna få söka stipedie som kan hjälpa en med
bostadspriserna. Att se till att de nya lägenheterna som byggs inte kostar 10 tusen i månaden, där inte ens en
arbetande människa har råd att bo. Som student och CSN beroende kanske det kan finnas vissa sätt att pressa
ner bostadspriserna? Detta skulle kunna locka fler människor att söka sig norrut, från södra sverige och även
för människor utanför sverige.
Bygg fler BILLIGA hyresrätter som både studerande och unga kan ha råd att bo i. Det behövs fler sådana
istället för minimala och galet dyra lägenheter på Öbacka som ingen i den gruppen har råd med. Många flyttar
eller bor svart på grund av bostadsbristen. Det är osäkert och går att åtgärda.
Att man inte har råd med så dyra hyror som där är idag, och väldigt svårt att få ett boende
Fler bostäder lämpade för studenter och deras inkomst måste byggas då bostadsbristen är stor. Jag hade själv
andrahandskontrakt under mitt första år på universitetet vilken kan vara en enorm stress då du inte vet att du
kommer ha ett boende under hela studietiden. Balticgruppen i Umeå är ett exempel på företag som har satsat
enormt på just detta.
Varför bygger ni inte fler hyresrätter för att bekämpa bostadsbristen?
Att studentbostäder även ska vara tillgängliga för studenter som studerar på gymnasienivå på t.ex. komvux
eller folkhögskola.
Hjälp oss sänka priserna samt finansiera mer information/kommunikation kring bostadstillägg och andra
bidragsmöjligheter för studenter.
Till att börja med är boende förhållandet i Umeå riktigt bra då det finns snabbt tillgängliga boenden under kort
varsel.
Dock för att kunna locka fler studenter allmänt bör frågor som att genomföra en ny byggoffensiv tas upp
däremot bygga dessa i områden där det är ''vanligt för familjer, pensionärer osv'' för att kunna fördela den
växande bostadssegregationen.
 
I och med att jag är student så prioriterar jag plugget och såklart vill jag ha det nära till skolan. Dock, vill jag
byta studentmönstret där från att vakna i mitt hem som ligger i ett typiskt studentområde, nära till universitet,
IKSU som ligger några minuters promenadavstånd från skolan och sedan avslutar jag min kväll hemma. Om
jag hade mer i börsen hade jag velat flytta in till stan för att kunna byta mill men däremot är prisskillnaden hög
vilket leder till att jag bortser de områden. Därför tycker jag ni ska bygga ut fler bostäder inom några år i just
dessa trakter som inte anses vara för studenter för att öka marknaden samt minska utgångspriserna för
lägenheterna.
Fler bostäder behövs
Ge fan i att sälja bostäder till dåliga bolag som inte bryr sig om sina hyresgäster
Umeå som inte är en storstad borde inte ha en hyra på 4500kr på en ETTA?? Rimligt mitt i stan i kanske
centrala Stockholm men att de nya ettorna på tviste i Umeå långt från stan, nära campus dock, går på 4600-
4800kr UTAN wifi är orimligt. Kanske inte politiker har något med att göra men men!
Studenter borde inte behöva ställa sig i kö. Det är för lite tid att hitta ett boende efter antagningsbesked. Man
blir tvungen att hitta inneboende form eller annat i ett främmande stad.
Det är en enorm bostadsbrist - jag har fått mitt förstahandskontrakt nu efter tre år i Umeå. Det håller på att
lösas dock - nya bostaden byggs hela tiden.
Att se över studentboenden, är svårt att komma som student utifrån och få bostad i början, speciellt på hösten,
då de flesta redan har stått i kö i tio år. Bostadskö är inget man tänker på direkt så när man kommer från
gymnasiet.
Hyressättningen för studentlägenheter behöver anpassas till det ytterst begränsade studiebidraget. Det är inte
rimligt att det ska krävas ett stort sparkkonto för att ha råd att studera.
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Fler kommunala hyresrätter!!! Alla ska ha rätt och möjlighet till ett boende, men alla har inte möjlighet att köpa
en bostadsrätt med en prislapp på en miljon och uppåt. Denna önskan om ett tryggt boende återfinns hos såväl
studenter, arbetande människor som de som står utanför arbetsmarknaden.
Att studenter borde få bo markant billigare med tanke på inkomstnivån.
Gör mer billiga tvåor för par som kan flytta ihop så frigörs bostäder.
Vi vill ha mer prisvärda boende, och sluta sälja bort kommunala hyresrätter till privata bolag!
Bygg mera hyresrätter som har en rimlig hyra
hur ska man kunna leva när hyran är högre än studiebidraget
Vi behöver fler studentlägenheter med lägre hyra!
Bygg fler mellanstora lägenheter
Att jag vill att de ska försöka bygga nya lägenheter som folk har råd att bo i, det är bra att de bygger nya men
det är så många i akut behov av bostad som inte har råd att bo i dem.
Bygg blandade områden med hyres och bostadsrätter, med höga och låga hyror. Bygg varierat skulle vara
budskapet.
Bygg billigare hyresrätter. Många nybyggda hyreslägenheter har alltför höga hyror för att en ensam boende
skall kunna betala. En förutsättning blir damboende och/eller bostadsbidrag.
Göra ett större makttag för att bredda bostadsmarknaden av kommunala bostadsrätter. Att hälften av
studieuppehållet ska gå till hyra känns inte rimligt vilket är vanligt inom privata sfärer.
Se till så att studenter kan ha rimliga hyror. Det finns en stor andrahandsmarknad som inte finns på papper,
vilket gör att bostäderna blir få och hyrorna skyhöga.
Bygg fler bostäder i universitetsstäder, och se till att de nya husen har en rimlig hyra för studenter.
Dagens nybyggen kostar alldeles för mycket och leder till att få lämnar sina gamla bostäder och detta frigör
inga gamla lite billigare hyresrätter som är mer intressanta för oss som studenter.
Att olika/förändrade livssituationer (tex. att plugga som äldre) kan vara en nödvändighet för vissa som inte får
jobb inom det de utbildat sig till. Om så är fallet, kan man behöva extra stöd och insatser under en sådan
period. Det kan tex. Handla om att det ska vara enklare att hyra ut i andra hand under sådana omständigheter.
Utveckla ett fungerade bostadssystem för studenter i hela landet.
Bygg billigare bostäder, bygg hyresrätter. Renovera lägenheter till det bättre inte bara så hyran höjs och
människor måste flytta ut. Bostäder måste kunna vara tillgängliga för alla.
Att det borde finnas tillräckligt med fräscha boenden för alla, till ett rimligt pris!
Många bostäder som byggs kostar extremt mycket, även fast det är studentlägenheter. En lägenhet på 21
kvadrat bör tex inte få kosta närmare 5000 när CSN ligger på ca 10000kr/månad och kurslitteratur kommer till.
Endast de med flera års kötid har chans att få nåt annat, och man står ofta inte i kö i städer som ligger långt
bort från hemstaden. Borde vara hårdare krav på hyressättning på studentlägenheter.
I Umeå kommer det nya lägenheter hela tiden så just nu känns det finns någon typ av boende till alla som
behöver.
Hur kommer det sig att ni inte vill satsa mer på Norrland? Varför utvecklar ni Stockholm konstant? Ni måste ju
få folk att förstå att resten av Sverige också är attraktivt. Om xx antal år, kommer det inte gå att få fler
bostäder/förbättra miljön etc mer i Stockholm. Hur kommer ni då ställa er till att reSten av Sverige är oattraktivt,
då ni knappt satsat 10% av summan ni satsat i Stockholm?
Köerna på de kommunala bostadsföretagen som finns i diverse universitetsstäder är ohyggligt långa. Många
som ställer sig i kön när de börjar studera kommer inte att få tillgång till mer än ett enkelrum i en korridor under
hela tiden som de studerar, om de har tur. En del av anledningen är att många i staden eller i närliggande
städer ställer sig i kö flera år innan de börjar studera för att samla så mycket poäng som möjligt. För att
studenter som kommer till nya städer ska ha en chans borde man därför införa någon form av krav på
pågående studier för att få stå i kön överhuvudtaget, alternativt skapa separata köer. Vad är poängen med
billiga studentbostäder om man som student inte får tillgång till dem förrän studierna i princip är färdiga? Ska
man i förebyggande syfte behöva ställa sig i varenda bostadskö som finns vid alla sveriges lärosäten för att ens
ha en chans?
Bygg fler bostäder för studenter. Renovera bostäderna studenter bor i.
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Att verkligen se över mängden hyresrätter i Sverige.
Det bör oftast va "först till kvarn" istället för köpoäng då majoriteten oftast inte ha stått i bostadskö sen de va 15
år..
Att det är extremt stora skillnader mellan olika städer. Har ex studerat i Västerås där det var väldigt enkelt att få
studentbostad medan det är otroligt svårt att få bostad i Linköping (där jag bor nu och min rumskamrat
studerar).
Bygg mer hyresrätter nära universitetet i Luleå! Just nu har det privata hyresbolaget Lindbäcks i princip
monopol på första- och andraårsstudenter, vilket gör att de tar ut riktiga ockerhyror. Med ett större kommunalt
bostadsbestånd skulle fler kunna välja det kommunala bostadsbolaget och konkurrensen skulle därmed öka.
Vilket förhoppningsvis leder till lägre hyror kring universitetet. Vilket i sin tur kan leda till att fler studenter
stannar i Luleå/Norrland då de inte behöver oroa sig lika mycket över boende och höga hyror.
Att bygga fler mindre lägenheter
Mer boendeplatser i orter där det är en ökning av antalet studenter.
"Dra åt helvete! Lägg ner, och låt folk som vill ta frågan seriöst ta hand om den istället"
Bygg fler lägenheter
Att det är en skam att de inte rustat Porsöcentrum tidigare. De har fokuserat på andra områden spm Hertsö
björkskatan osv. Strategiskt hade det varit viktigare att fokusera på porsön med tanke på den stora
marknadsföringspotential för Luleå kommun som området besitter. Tänk på alla dignitärer och studenter och
professorer från olika länder som besöker universitet och ser då porsöområdet. Det är ingen bra reklam att ha
låtit området förfalla och vill man behålla studenter i Luleå efter sin studietid får nog politiker tänka om och
satsa mer i området och därigenom i studenterna.
Hej hej
Bostadssituationen i Sverige idag är inte rimlig. Det krävs stora åtgärder som förenkla byggregler och satsa på
att bygga fler studentbostäder. Men det viktigaste i denna fråga är att inse att allt hänger ihop. Det är därför
viktigt att satsa på hela Sverige och se till att det finns en fungerande infrastruktur i hela landet. Då kommer
befolkningen bli jämnare fördelad över landet och kötider minska.
Prioritera billiga boenden så att folk som flyttar hemifrån har någonstans att bo. Att försöka lösa bostadskrisen
genom att bygga en massa dyra och fina lägenheter löser inte mycket.
Reglera lagarna för andrahandsuthyrning. Samtliga andrahandsuthyrningar borde absolut gå via styrelsen samt
att ett tak för hyra borde införas. Antingen per kvm eller liknande. Det är helt orimligt att vissa betalar 5000-
6000 för ett ynka rum! Det är ockerhyra och det vet alla, ändå gör ingen något åt det!
Bygg mer hyresrätter till rimliga priser
Det behövs fler enkla, men praktiska lägenheter. Det bör bli enklare att få bidrag för bostad när man studerar.
Vet inte
Att allmännyttan inte får säljas ut, och allmännyttiga bostäder riktade till studenter måste byggas + större
lägenheter 3or och 4or, dels för att gynna kollektivt boende vilket trycker ner hyreskostnaden för individen ,
men även för att starta flyttkedjor. Privata hyresvärdar renoverar och höjer hyrorna/sänker standarden.
Studenter är inte en lönsam grupp ,därför måste allmännyttan ta sitt ansvar. Privata studentalternativ som
byggs i Umeå har över 200 kr/m2 hyra, kommunala har ca 110kr/m2. Det är en enorm skillnad och bara det är
en orsak att argumentera mot en ökad privat marknad, särskilt riktat mot marknader med låginkomstagare (tex
studenter).
Hur är det tänkt att en ung, inflyttad student ska ha möjligen till att få ett rimligt studentboende i denna staden,
som inte är en studentkorridor byggd på 60-talet?
Bra jobbat!
Se till att det finns bostäder i olika prisklasser, framför allt billiga och bra hyresrätter.
Sänka kraven för bostadsbidrag.
Bygg fler studentlägenheter, boendesituationen i Umeå är riktigt krånglig.
Bygg mer, bygg billigare, bygg statligt.
Att ha fler möjligheter som är trygga och säkra för studenter utifrån stan, när det kommer till början av studierna
speciellt när man inte här ifrån och får reda på en sådan kort tid att man kommer in och ska försöka att flytta hit
och hitta lösningar och samtidigt börja studierna. Många bodde på hotelse eller får campa på grund av att det
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inte finns nåt center för nya studenter  eller chansa hos nån främling som tar emot dom. Att istället få kunna
leta i lugn och ro och samtidigt kunna studera istället för att vara hemlös och vara orolig att avbryta sin
utbildnings som man har kämpat för att komma in på.
Att vi behöver bygga fler lägenheter som inte är så lyxiga med biölig hyra för att möjliggöra för unga att flytta
hemifrån.
För mycket för att skriva, men mycket angående priser, bostadsbrist och bostadsköer
Det behövs flera böstäder
"Att ni inte kan budgetera ansvarsfullt ska inte vara mitt problem. Kan det byggas nya torg, bahus, och
kulturhus så finns det pengar för stambyte också, och vilken budget dessa ligger i är ditt ansvar till att börja
med så ge mig ingen skit om att 'det är andra pengar.'"
Boendesegregation går inte att lösa om inte det byggs kommunala hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Rimliga
hyresnivåer ökar också flyttkedjorna i samhället vilket är livsviktigt för att städer ska kunna tillgodose
invånarnas olika behov. Fler bostäder med rimliga hyresnivåer är livsviktigt för Sveriges utveckling!
Att det behövs fler billiga hyresrätter i Umeå. När alla nyproducerade kostar 5000 för en etta eller ännu mer för
större är det bara studenter med sparkapital som har råd att bo där, så det behövs fler hyresrätter med låg
hyra.
Jag skulle säga att det är väldigt dumt att sälja ut de kommunala hyresrätterna samt bygga nya med så höga
hyror. Jag skulle också vilja veta och eventuellt ändra på hur hyrorna regleras
När halva CSN ryker vid betalning av hyra står något snett till. I en ny stad där man inte står i en bostadskö får
man lösa det på andra sätt, och där kan hyran skena iväg.
Prova bo i ett rum i tre år, och fortfarande inte ha möjlighet att flytta till något större, så förstår du vad jag
menar.
I would ask them to build more municipal houses.
Öppna upp för fler alternativ till bostäder för studenter, kanske skapa samarbeten med privata eller göra det
lättare att hyra ut i andra hand.
Att det behöver byggas mer, men också att man bör bygga med det faktum att studenter är människor i tanke.
Efterfrågan på ettor är hög och självklart är det dumt att bygga för många stora bostäder som riskerar att bli
ståendes tomma. Men när man bygger ettor bör det verkligen vara ett rum OCH kök, inte ett rum med ett kök i,
att kunna skilja på rummet man äter i och rummet man sover i betyder mycket för hur man känner sig. Som
student har man ofta ojämna arbetstider man lever på ett sätt utanför vardagssamhället, att ha ett hem som
känns som ett riktigt hem gör att man känner sig mer hel. Att ha ett matbord att bjuda hem vänner till, såna
saker är viktiga. Det är alltså viktigt att inte bara lösa den akuta bostadsituationen utan att också bygga
bostäder som man orkar bo i mer än ett år.
Att det måste byggas mer. Det är extremt allvarligt att studenter inte vet om de kommer få tag på en bostad tills
terminsstart. Eller att man måste ha flera års kötid för att ens ha en chans.
Det råder ju bostadsbrist i allmänhet och för unga studenter är det svårt att komma in på bostadsmarknaden
när det gäller köp av bostad. Hyresrätt blir oftast enda alternativt för en student då man inte alltid får bolån som
studerande och kanske borde politikerna försöka underlätta för oss att antingen lättare komma in på
bostadsmarknaden när det gälller att köpa eller satsa på att bygga fler smarta studentlägenheter.
Bygg fler billiga lägenheter. Tillåt inte ockerhyror. Bygg ut allmännyttan.
Bygg fler billiga bostäder
Bostadsbrist, svårt för unga att hitta boende och ovanligt att man har möjlighet att köpa.
Större fokus på vikten av allmännyttan med tillräckligt många hyresrätter för antalet behövande. Detta innebär
bland annat fler hyresrätter för medel- och långinkomsttagare samt INGEN utförsäljning av allmännyttan.
Sänk hyran
Underlätta för förstagångsköpare att kunna låna till Bostadsrätt
Vi måste göra något åt bostadsbristen som vi har. För tillfället tar det upp mot ett år för att få tag på en liten etta
och ytterligare 1 - 2 år för att få något större. Men det går inte att bara bygga nya bostäder och sätta en orimligt
stor hyra på dem heller. Mitt förslag är att hyra in massa bostadsföreningar som kan bygga upp bostäder och
sen betala för delar av kostnaderna. t.ex värmen, elen, internet m.m. Detta skulle skapa nya bostäder som folk
faktiskt har råd med.
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Glöm inte bort bostadsfrågan. Vi är många i behov av husrum, men jag ser dock att det byggs mycket i Umeå
tillskillnad mot vissa andra städer i Sverige. Tänk på miljöaspekten i byggandet.
Att det vore bra om det gick att reglera hyresnivån hos privata hyresvärdar. I studentstäder kan de pressa upp
priserna då det råder bostadsbrist. Mer än halva mitt CSN går till hyra och räkningar varje månad vilket gör att
jag tar från mina sparpengar varje månad för att kunna göra nåt kul utöver skolan.
Bygg fler bostäder och se till att de som finns rustas upp. Det är bostadsbrist men ändå byggs det allt för
långsamt
Försök skapa billiga student bostäder
Fler billigare mindre bostäder. alla hyresrätter behöver inte ha samma standard, ex handikappanpassning i
toaletter
Som student lever vi på mindre än minimum, och vi måste bo nånstans och det är viktigt att vi har råd med det
och böcker.
Alldeles för dyr i hyra i förhållande till storleken, samt att jag vet att många har svårt att överhuvudtaget få tag i
boende. Orimligt att man måste stå i kö lika länge som studietiden för att överhuvudtaget få bostad.
hur ska vi lyckas bygga 600 000 lägenheter de kommande åren utan att minska på boendestandarden?
skapa mera kommunala boenden
Jag skulle poängtera studenters nytta för ett framtida samhälle. Det är den nya generationen som kommer
bygga vårt land och är därför en viktig målgrupp att satsa på. Många program finns enbart på vissa orter, samt
av många andra anledningar kan ligga bakom för att en student varit tvungen att flytta ort för att kunna studera.
Därför krävs det bostäder för studenterna, men i dagsläget är det en otrolig brist på det utbudet samtidigt som
efterfrågan ökar. Många studenter, bland annat jag själv, tillbringar ofta sina första månader i Umeå kommun
och Universitet i andra hand på en luftmadrass avlägset placerat från Universitetet vilket påverkar studierna.
Detta bör ses över och hanteras mer effektivt.
Snälla bygg, bygg, bygg! Och se in i studenternas kostnader och plånböcker. Det behövs mer kommunala
studentlägenheter med rimlig hyra. Och FRAMFÖRALLT behövs det större lägenheter är korridorer och 1or.
För studenter aom lever i ett förhållande eller vill bo i kollektiv är det otroligt svårt att få tag i lägenhet. Alla vill
faktiskt inte bo i ensamhet.
Här i Umeå har många kommunala bostäder precis sålts av till ett privat bolag som inte har en lika tydlig ide
som den kommunala. Om sådana affärer ska göras MÅSTE de boende informeras om deras rättigheter av
kommunen och därtill behöver det privata företagets kösystem och verksamhet granskas. Detta är något som
flera upplever ej har gjorts nu.
Bygg fler bostäder som folk har råd att bo i.
Hyran på nya studentlägenheter är alldeles för höga och kan jämföras med vanliga lägenhetspriser i större
städer som t.ex. Stockholm och Göteborg. Som student är dessa priser inte rimliga, då studenter inte har den
inkomsten. Samt är kötiden för studentlägenheter orimligt långa. För att få ett kontrakt med vettig hyra och läge
till skolan, måste man ha stått i kö i ett par år. Detta leder till att när man väljer gymnasium, måste man
samtidigt välja sin eventuella framtid för universitet i samma period och ställa sig i bostadskö och börja betala
medlemsavgifter och dylikt för att äga någon chans för bostad då man skall studera vidare.
Bygg mera bostäder med rimliga hyresnivåer.
Kötiderna måste förkortas. Det måste finnas en större rörlighet för människor att flytta för att studera på annan
ort för att möjliggöra studier för alla oavsett ekonomiska tillgångar.
Fler billiga hyresrätter!!
Förhindra utförsäljning av allmännyttans hyreslägenheter. Förhindra privatisering och förhindra
bostadsrättsbildningar genom skatter och avgifter.
Subventionera helägda kommunala bostadsägare som vill bygga helägda kommunalt ägda allmännyttiga
hyreslägenheter som har mindre bostadsytor än t.ex. 70 kvadratmeter.
De kommunala hyresrätterna borde fokusera mer på att skapa ett mer diversifierat utbud. Min intryck är
nämligen att det finns billiga hyresrätter som är väldigt slitna eller det privata som är mycket dyrare. Varför kan
inte kommunala erbjuda ett något mer kvalitativt boende som man inte behöver köa i fem år för att få tag i?
Det behövs fler bostäder.
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Bygg fler hyresrätter. Det finns företag som utnyttjar bristen på hyresrätter och kan ta 4-5000 för en lägenhet på
ca 20 kvm. Eller så borde det finnas några slags regler när man bygger hyresrätter till studenter. Vi blir
utnyttjade.
Över 6 års kötid och ändå behövde jag ren och skär tur för att få min lägenhet som ligger 40 minuter utanför
både stan och universitetet.
Är det rimligt?
Fler studentbostäder och bostadsgaranti i fler städer, ofta är bostadsfrågan avgörande vid väl av studieort.
Att det behöver byggas mer lägenheter. Främst hyresrätter för studerande och låginkomsttagare.
Nyproduktionerna idag har alldeles för hög hyra för en studerande.
Se till att det finns tillräckligt med små, billiga hyreslägenheter för andelen studenter som studerar på orten. Det
är inte rimligt att föräldrar ska måsta köpa bostadsrätter till ungdomar direkt de flyttar hemifrån. Låt de få prova
bo i en mindre hyreslägenhet och vänta med att köpa eget tills de tjänar egna pengar. Det är viktigt att
ungdomar lär sig stå på egna ben och tjäna sitt eget uppehälle.
Mera bostäder för studenter och även unga som flyttat hemmifrån. Kanske till och med fler 1.5-2 rok att söka till
så man slipper sitta inträngd på 20-25k och kännas som mam bor i föräldrarnas hus fortfarande.
Ni måste göra boenden mer lättillägngliga och billigare för era medborgare.
Att se till att bygga billigare lägenheter, där man ändå har bekvämligheter som ex. ugn och  se till att
studentkorridorer inom det kommunala bostadsföretaget rustas upp kontinuerligt, främst dö
gemensamhetsutrymmen som kök osv.
Det måste göras ett bättre system för att få tag på en hyresrätt, i dagsläget måste man stå i kö minst 5 år innan
man ska ha en chans till att få en hyresrätt.
Och på de flesta ställen måste man vara 18 för att kunna börja stå i kö. Det betyder då att man är 23 innan man
kan ha en chans att få bostad.
Att priserna är orimliga och att hyresvärdarna tar inget ansvar..
Billigare hyra för stundenter för att kunna överleva resten av månaden.
Att se till att ta ansvar till att fler studentbostäder byggs, då det finns stor brist på lägenheter i flera delar av
landet. Nybyggnadtionerna borde bli fler, till rimliga priser för studenter. Att se till att kommuner och byggföretag
samarbetar i högre grad för att lösa bostadsfrågan, och att se till att gamla bostäder renoveras för effektivare
hushållning.
Mer prisvärda hyror!
Jag hade fråga om hen tyckeratt det är rimligt att en person som studier 100% ska behöva frysa på vintern och
samtidigt betala hög hyra?
Under mina tre första år på utbildningen var jag tvungen att hyra studentbostäder som motsvarade nästan
halva CSN (bidrag + lån). Det är enligt mig orolimligt då detta tvingar oss studenter att arbeta utöver
heltidsstudier. Detta kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa och försämrade resultat på utbildningarna.
Alltså - inte hållbart för vårt samhälle! Sälj inte ut de kommunala hyresrätterna (!), detta skapar en omöjlig
situation för oss studenter som tvingas bo i dyra nyrenoverade små ettor för att de kommunala
studentbostäderna blir färre.
Det är ingen human situation att leva så snålt, i så dåliga lägenheter för en utbildning. Man kan ha en bättre
livssituation även om man är student, ingen student lever bara på nudlar.
Jag skulle säga att jag förstår att det är ett otroligt högt tryck på bostäder för studenter och unga överlag, men
se till att kvaliten på boendeförhållanderna ska ha en god standard och att vi kan känna att vi betalar hyra varje
månad för att kunna lägga fokus på våra studier och inte skicket på vårt hem.
Bygg fler billiga bostäder med lägre standard, studenter är inte särskilt kräsna.
Att det behövs fler lägenheter, en del får jobb direkt efter skolan. Och de bostäder som finns i Östersund räcker
inte till samt de är alldeles för dyra.
Då studenter inte kräver ett stort boende så kan kostnaderna hållas lägre jämfört med produktion av vanliga
lägenheter. Därför borde man kunna hålla ett lägre pris på studentbostäder. Även ett plus om man på ställen
där det finns många studentbostäder kan ordna tex ett gemensamt gym, gemensam trädgård eller liknande där
man på sommaren kan grilla osv :) För att få plats med många studentlägenheter på en plats är ett tips att
använda sig av höjden, tex bygga sängloft vore häftigt och smart :)
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Håll studenthyror låga.
Planera inte heller för stora boenden - kvadratsmart.
Om Umeå ska kunna fortsätta växa och ses som en intressant och attraktiv ort, så måste det snarast byggas
fler hyresrätter. Läget är akut för studenter, och just studenter är något som Umeå inte kan växa utan.
Det behövs framförallt fler billiga bostäder med rimlig standard.
Bygg fler bostäder och ha inte en väldig hög hyra på dessa bostäder så fler faktiskt får en möjlighet till att hitta
en bostad istället för att ha osäkra andra- eller tredjehandsavtal.
Studenter behöver tillgång till bostäder till rimliga priser
Att satsa på fler studentboenden i Sveriges alla studieorterna, så studenterna kan koncentrera sig fullt ut på
sina studier istället för leta boenden.
du måste bygga nya lägenheter
Ge studenter möjlighet till bra boende och lägre hyra. Många lgh är idag under kritik samt nergångna. Satsa på
bygga billigare lgh med ett framtidsperspektiv på miljon. Använda hållbara material, solenergi, mindre
lägenheter och hyra ut omöblerat.
Att det borde vara lättare att få bidrag för anpassning av bostad pga funktionshinder då det är så svårt att hitta
boende överhuvudtaget, särskilt något som redan är anpassat
Att man borde jobba mer med att knyta de olika studentområdena med universitetet. Tex genom bättre
kollekivtrafik.
Är hyran rimlig för en utländsk student utan CSN och andra bidrag el stipendier. Väntetiden är för lång.
Utge mer studentboenden och möjligheter att hjälpa dem som behöver boende för att kunna studera i olika
städer.
Satsa mer på studentbostäder, man ska inte behöva gå flera månader utan att ha en bostad när man är
student.
Att det är bra att det finns mycket studentbostäder just i mitt område och att de ligger i bra områden i staden,
men att standarden inne i lägenheterna är väldigt varierande och borde helst se över oftast då det är mycket
som är väldigt slitet och trasigt.
Skulle gärna göra lägenheterna lite större.
Att hen ska se till att de finns möjlighet för alla att få lägenhet under studietiden.
Prioritera skattepengarna bättre, det går inte att kraftigt öka befolkningen och ej tro det blir konsekvenser.
Ni måste bygga mer. Universitetet marknadsförs väldigt mycket men när det inte byggs och bostadskrisen är
högre här en på många andra ställen. Det kommer resultera i att studenterna slutar söka sig hit, det ger även
universitetet ett sämre rykte. Luleå behöver bostäder till sina studenter för att locka hit dom.
 
När ni väl bygger och är färdiga borde ni se över hyrorna. Jag förstår att man kan ta mer för att husen är
nybyggda men seöver vad närliggande bostäder går på och vilket läge de har spelar roll men om hyrorna är
höga komme ingen att vilja bo där.
Höj standarden för studenterna och sänk hyrorna. Om man vill att folk ska bo kvar i staden man studerar i så
måste man också bo bra
bygg fler billiga studentbostäder
Alla lägenheter, speciellt i studentområden, behöver inte ha högsta standard. Det kan vara av vikt att premiera
byggnation av lägenheter med lägre standard och då också lägre hyror
Lättare tillgång till studentlägenheter
Luleå som stad vill vara attraktiv för studenterna så dom blir intresserade av att stanna men i vår boendefråga
så finns det inga grunder för att ens kunna "Bo ordentligt" under studieperioden och definitivt finns det inte en
möjlighet att bo kvar utan att hoppas på att få dela lägenhet/hyra ett rum med någon annan.
Satsa! Bygg mer och subventionera så att studenter faktiskt att ha råd att bo i nybyggda lägenheter nära
campus.
Nya studentbostäder byggs vilket är bra, hyrorna för dessa är dock orimligt höga. Det finns ingen chans att en
student har råd att ensam betala en hyra på 5000:-, när CSN ska räcka till mat, studielitteratur, busskort etc.
Många bostäder i stora områden är byggda samtidigt vilket gör att de blir slitna och behöver renoveras ungefär
samtidigt. Om man istället gör en plan för hur man ska bygga och renovera kan det finnas fräscha lägenheter
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hela tiden.
 
Satsa på att renovera de lägenheter som redan finns och att då göra dem så som studenter behöver - lite
större ettor (ca 40 kvm) för att par ska kunna bo bra i dem.
 
Fler lägemheter nära campus som inte är så dyra
Bygg fler billiga hyresrätter
Det MÅSTE skaffas bättre och fler bostäder till studenterna, har flera kompisar som måste hyra i andrahand
svart för att ens ha någon stans att bo. Detta har skapat många problem för dem också för att hyresvärden har
inte agerat schysst och tagit pengar och skapat många problem för mina kompisar.
Sluta snåla med studentboenden, skaffa fler!!!!!
KUL att det byggs fler studentboenden, tänk gärna på att studenterna ska HA RÅD att bo där också. Att betala
6000 för 21 kvadrat utan kök fungerar inte som student.
Är inte särskilt insatt så vet inte riktigt. Här i Sundsvall har vi ju garanterat boende vilket verkligen uppskattas,
kanske något om att det borde finnas liknande möjligheter i t.ex. Umeå.
Fixa fler och framförallt billigare boenden. Låt inte de privata hyresvärdarna utnyttja desperata studenter ocj
hyra ut sina lägenheter för halva studiebidraget. Absurt.
Är det rimligt att över en tredjedel av CSN går till att betala hyra?
Att vi behöver fler kommunala hyresrätter (lägenheter). I nuläget måste en stå i kö i ca 4 år innan en har en
chans på en lägenhet. De privatägda är oftast dyrare vilket inte riktigt passar studenter.
Det borde erbjudas mer hyresbidrag för studenter efter som att hyran på nybyggda lägenheter är för höga för
oss
Kämpa mer för att avreglera bostadsmarknaden.
 
Som det ser ut idag finns det inte hyresrätter att få tag på i Luleå; därav tvingades jag och min sambo att gå in
på bostadsrättsmarknaden. Detta dessutom när bostadspriserna låg väldigt högt. Vid en avreglering skulle
priserna stiga något, men det skulle i alla fall finnas lägenheter att bo i.
Låt inte marknaden styra utan bygg bort bristen
För att ha möjligheten till att få studera sin dröm utbildning måste man ha någonstans att bo. Speciellt när man
flyttar flera hundra mil för att studera. Det är otroligt svårt att komma in på bostadsmarknaden om man flyttat.
Se till att det finns tillräckligt med bostäder för oss och ge oss möjligheten till en framtid
Se till att fler bostäder byggs i anslutning till campus, så billigt som möjligt.
Att de borde göra det lättare för unga personer som inte studerar att få bostäder.
Varför höjer du hyran? Jag är student och har låg inkomst, arbetslös och för varje gång jag köper kurslitteratur
så gå det år minst 3000kr! När det gäller felanmälning så ta det väldigt lång tid för bearbetning! Ska jag släppa
in folk genom dörren fast de inte har tagg in till studentlägenhet? En kille blev arg på mig för att jag inte släpper
in honom och har argessiv ton mot mig. Sen dess skaffade jag stor försäkring hos Folksam och det kostar
också! Bra studentlägenhet men lite svårt att nå mitthem på helger.
Det är viktigt med bostäder tillgängliga för studenter. Det som attraherade mig till den fina staden Sundsvall
från Stockholm var just bostadsgarantin som Mittuniversitetet har.  Det blir liksom en bra start för någon som
byter stad eftersom man slipper tänka på bostaden och vet att man garanterat får ett boende.
Bör finnas fler bostäder toll rimligare priser. Minska på kön. Mer bostadsbidrag.
Göra bostadsmarknaden mer tillgänglig. Många av oss som studerar på universitetet är orolig för hur
boendesituationen kommer se ut när vi studerat klart. Om vi skulle bli erbjuda arbete genom praktiken är
många av oss orolig för hur boendefrågan kan lösa sig. Själv är jag intresserad av att bo kvar och jobba i
Sundsvall men är orolig i dagsläget för om bostadssituationen kan lös sig. Som student är de inte så lätt att
spara till en handpenning för att kunna köpa en lägenhet. Dock om den möjligheten till sparande finns skärper
bankerna reglerna kring bolån med hänseende till hur länge man jobbat på sin arbetsplats och hur
anställningen ser ut.
 
Skulle kommunen kunna erbjuda en hjälp för studenter att etablera sig i Sundsvall efter studietiden så skulle
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många fler välja att stanna i Sundsvall.
Priserna är på tok för höga, och för få. Lagarna som gäller för nuvarande boende är utdaterade (se ovan fråga).
Att studenter tvinga återvända hem söderut innan de hunnit påbörja sina studier, på grund av att det inte finns
en rimlig boendesituation är skandalöst.
Utnyttja de resurser som finns hos universitetet och ta fram en långsiktig lösning som tar med i beräkning än
bara bostadsbristen.
Sänk hyrorna, öka produktionen av välplanerade ettor.
Bygg fler bostäder/boenden. Bra att det redan byggs och har byggts!
Placera alla lägenheter i närheten av campus.
Kontrollera gärna bostadspriserna för studenter. Jag betalar 3500 för en lägenhet på 12 kvadrat. I SUNDSVALL
Att det är dags att börja prioritera lite.
antingen sänka priserna eller höja csnlånet.
Jag är nöjd!
Dags att bygga mindre och på höjden! Det är kanske inte superattraktivt att bo i en etta på 6e våningen men
om du pluggar i tre år kan det vara värt det. Det finns ingen anledning att fortsätta bygga treor och uppåt där
det slutar med att unga ockuperar stora lägenheter som skulle vara perfekt för barnfamiljer medan barnfamiljer
äger en två, hyr ut i andrahand för att sedan bo i villa.
Att fler boenden behövs
Har ni överhuvudtaget tänkt på hur många utgifter en student egentligen har, som dessjtom lever på i princip
existensminimum?
Hur kan man anse att en studentlägenhet ska kunna kosta halva lönen (vid halvtidsjobb) eller halva
studiemedlet när lägenheterna inte står upp till den standarden som gemendeman hade satt på en lägenhet?
Och hur kommer det sig att priserna på en studentlägenhet och en vanlig lägenhet inte skiljer något i pris?
Skapa fler hyresrätter också, och inte bara insatslägenheter. Det är mycket svårt att få boende i Umeå och
många väljer nog att inte plugga om de inte får nånstans att bo! Då går ju allt åt fel håll.
Fler bostäder till studenter som inte endast är rum
Det behöver byggas fler billiga bostäder i Umeå. Bostäderna finns men är antingen för dyra eller så är det för
lång kötid.
Jag tycker att hyresnivån är för högt...tänker du göra något åt det ?
Att subventionera studentlägenheterna ännu mer.
Att bygga fler lägenheter för att det verkar som efter att man har läst klart sin utbildning så kommer det att vara
svårt att hitta en lägenhet som är hyresrätt för att de flesta är bostadsrätt och som student som just avklarat sin
utbildning inte har mycket pengar att köpa en lägenhet.
Sluta höja hyrorna!
No
Att bygga mer billiga hyresrätter
Det ska vara lättare för unga/studenter/ att ta sig in på bostadsmarknaden.
Att det bör byggas mer av alla bostäder för att få fart på flyttandet i Sverige. På så sätt kan utbud och
efterfrågan spela sin roll och vi får billigare bostäder.
Omoderna hus uppe i Sidsjö området.
En bostad med bra hyra och läge är förutsättning till ett bra studentliv.
Att inte sälja Bostadens lägenheter till Heimstaden.
Bygg fler bostäder som är billiga. Byggs för mycket som kostar för mycket och jag vet att det går att bygga
bostäder i bättre basutförandet (miljonprojektet hallå?) så att hyran är rimlig och fler kan bo. Alla vill inte eller
behöver inte bo i asfina lyxlägenheter, det är inte hållbart tänkande att anta det.
Det behövs fler hyresrätter i olika storlekar till rimlig hyra så att alla, oberoende av livssituation har råd att bo.
Plus, sälj inte ut vårt gemensamma kommunala bostadsbolag för snabba pengar. Sånt får en alltid ångra.
Guidance of swedish laws and policies. I'd also like to know my rights.
Jag hade velat ha en diskussion med ansvarig politiker med lite olika punkter. Om saker som är lite för långt för
att dra här men bland annat:
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1: Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Mitthem, som är min hyresvärd, har haft fruktansvärt
kommunikation som har lett till stora problem med till exempel poängkraven som infördes 2017.
 
Jag tror att de flesta studenter förstår att det var en behvölig justering. Att kunna få ut studenter som inte
studerar, men bristen på kommunikation ledde till mycket frågor och strul.
 
Även justera så att man kan prata med någon från MItthem om man inte skulle nå gränsen. Varför nådde man
den inte? Har man induviduellt schema? Klarar man 30hp på ett helt år men inte 15 per termin? Kan vara värt
att prata om.
 
1: Ljudnivå i studenlägenheter. Kolla på att ha olika regler på olika boenden? Tydlig information om vad som
gäller. Inte lika hård utryckningsavsgift. 13% av din inkomst är hårt.
 
2: Skicket på lägenheterna. Jag tycker inte alltid att skicket är i nivå med hyran som tas ut.
Att det finns möjligheter att tjäna pengar på mer närliggande livsmedelsaffärer
Att det behöver byggas fler lägenheter, och att all standard inte måste vara tipptopp utan helt, rent och fräscht
men mindre lägenheter och inte det mest fancy som finns.
Hur kan man lösa bostadsbrist i Luleå
Jag tycker ni gör ett bra jobb för oss som studerar.
Varför byggs nya bostäder (även studentbostäder) med otroligt hög hyra som man med bara CSN knappt kan
betala
Var snäll höj bostadsbidragen.
Att bygga fler hyreslägenheter. Det är orimligt att köpa en lägenhet som student och ifall kommunerna vill ha
kvar studenterna även efter studierna så måste man ha en chans att få en hyreslägenhet med en kötid på bara
något år, inte över 10 år som det är i dagsläget (i Luleå).
Större utbud
Det är inte rimligt att halva studiebidraget/lånet ska gå åt till hyra. Om man ska köpa böcker och annat som
behövs till studierna efter man har betalt hyran har man knappt råd med mat och eventuella resor hem till
familjen. Om hyran var lite lägre skulle man ha råd att leva lite bättre och inte det typiska studentlivet vilket
förmodligen skulle göra studenter lyckligare och lite mindre stressade.
Den är ok!
Det känns som att priset på studentbostäder är för högt, och kanske kan vara en anledning till att många väljer
att inte plugga.
Om man vill underlätta för studenter som studerar bör det finnas flera hyresrätter med rimlig hyra.
Att riktlinjen för hur mycket av inkomsten sommska spenderas på boende är 1/3 av inkomsten. Med full CSN
lån så finns det väldigt få lägenheter som lever upp till det. Detta leder till att studenter lever med konstant
ekonomisk stress pga av att bristen på boende pressar upp priserna.
fåra hur man sätter hyran på en lägenhet? kan tycka att slita studentlägenheter inte borde kosta lika mycket
som en vanlig lägenhet.
Sänk hyran för studenter.
Måste se till att företag som bygger studentlägenheter inte ska ha rätt att ta ut för höga hyror.
Det byggs jättemycket lägenheter just nu. Mer än vad som behövs. Det skulle vara mer attraktivt att satsa o
bygga lite färre men att få ner kostnaderna. Att flytta in i en liten 1,5 38 kvm för över 6000 i månaden (10
måndaders) är ganska orimligt. Studenter vill ha det praktiskt men det är inte en fast bostad så att det inte är
nyrenoverat med kakel och klinker gör inte så mycket så länge det är fräscht och funktionellt. Men att betala en
dyr hyra är inget man strävar efter som student.
Mer bostäder så att vi studenter kan bo någonstans
50% av ens inkomst (CSN) ska inte gå på hyra (nästan samtliga av mina klasskamrater har så hög hyra)
Bygga fler boende för unga i Sverige idag! Det är ett mirakel om man får tag i ett förstahandskontrakt idag och
är ung, och även häruppe i Norrland!
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Fixa mer bostäder till en rimlig hyra för studenter.
Att bygga lägenheter är ett bra mål, men lika viktigt är det att hålla hyreskostnaderna inom rimliga priser. Att
lägga halva CSN-medlet på hyra är på tok för mycket.
Att bostadssituationen för studenter i Luleå är katastrofal. Det byggdes många nya "studentlägenheter" men de
ligger på 4.500+ i hyra, vilket inte är rimligt för att vara studentlägenhet.
Om fler börjar gå på unversiteten så är det ju kanske rimligt att ha mer bostäder, och inte 5 år efter att det höjts
antalet intagna. Nu kostar det dessutom att ställa sig i kö i luleå på bostadluleå, om en person inte vet vilken
studieort den väljer så är det inte säkert att den vill betala för 2 år innan den söker. Studenter borde
åtminstonde få stå i kö gratis annars kommer det vara någon som inte fått bostad som inte ställt sig i kö för att
den inte trodde den skulle komma in på LTU och vad gör den sen? Letar på blocket varje dag tills skolan börjar
och går med på vilka priser som helst för att slippa vara utan sovplats. Det hade varit jag om inte jag hade tur
och flyttade hit med en kompis som lyckades fixa ett hus som vi kunde hyra.
Satsa på att bygga billiga hyresrätter, 1-2 rum med max 3500 i hyra. Det är svårast att komma in i
bostadsmarknaden när man är ung och inte har något man kan byta in (lägenhet,sparanden, referenser) osv.
Billigare bostader i nyproduktion.
Ge varje student en möjlighet till bra bostad för att det kan leda till bättre studieresultat. Detta för att som
student inte behöver oroa sig över tak över huvudet och annat som tillhör bostad.
Då varken studiebidraget eller lönedelen följer löneutvecklingen bör hyrorna vara lägre för studenter. Dessutom
behöver varje student någonstans att bo, så ser det inte ut idag.
Att det är bra att det finns valmöjligheter på hur stora studentlägenheterna är, dock så behövs det fler
studentlägenheter med rimlig hyra.
Subventionera nybyggnationer av studentboenden för att göra det mer attraktivt för företag att bygga nytt.
Prioritera ettrumslägenheter med smart planlösning och relativt billig hyra så många lägenheter kan byggas på
liten yta. Studenter är inte särskilt kräsna över storleken på bostaden så länge planlösningen är bra.
Att det måste finnas billiga bostäder i alla städer.
Vet ej
Behövs fler bostäder med rimliga hyror. De bostäder som går mot 5000+ i månaden fungerar inte för studenter
som inte haft sabbatsår. Dessutom skapar det otroliga problem när äldre studenter hyr ut lägenheterna i
andrahand och hyran blir ännu högre.
Att sänka hyrorna. Standarden är extremt låg och det är i många hem ( där även mina vänner bor) låg standard
på lägenheterna. Med låg standard menar jag lägenheter med renoveringsbehov samt behov att byta kyl/ frys
osv. Då inkomsten är låg är det svårt att leva om hyran blir för hög dvs. 3500 ca.
Det behövs fler bostäder (och studentbostäder) till rimliga priser
Det är svårt för oss unga vuxna att hitta bostäder överlag, kommunalt är det svåraste att få tag i. Privata
hyresvärdar tjänar stora pengar på oss som hyr av dem. Det måste finnas sätt för unga vuxna att hitta en
bostad och slippe bo hemma hos föräldrarna tills de är 25-30 år. Privata hyresvärdar är idag mer en regel än ett
undantag, men finns det någon riktig kontroll på hur dessa sätter hyror exempelvis, eller hur de sköter sina
fastigheter? Vad bestämmer vad som skall ingå i hyran? Om en privat hyresvärd kan bestämma allt detta själv,
då ser jag ingen gräns för vad de egentligen kan tjäna på att hyra ut en lägenhet som egentligen kanske inte är
värd sitt pris.
Det behövs mer studentbostad er som har bra kvalitet, men med en bra hyra.
Att det är väldigt dyrt för en student att betala 3500kr för en lägenhet på 16kvm med gemensam dusch och
gemensamt kök.
Bostadssituationen i Luleå har på senare år blivit bättre, förr var personer tvungna att avsluta sina studier för att
de inte hittade något boende. Hur arbetar ni för att utöka antalet bostäder för studenter?
Att bygga billigare lägenheter/studentlägenheter, behövs inte diskmaskin, tvättmaskin osv eftersom det blir för
dyrt som student.
Vi är framtiden!
Att försöka hjälpa oss unga med bostadsbristen och anpassa hyrorna utifrån att man studerar. Jag har två
extrajobb utöver att jag studerar fulltid för att ha råd att bo i min lägenhet och ha ett fungerade liv. Även fast det
är tungt, så vet jag att det är många av mina vänner som inte varit i närheten av att ens komma på en
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lägenhetsvisning. De bor kvar hos sina föräldrar, vilket det inte är något fel med, men inte vad de önskar. Så
jag är tacksam att jag har en lägenhet,  men det borde kunna finnas ett bättre sätt att hantera denna fråga.
Nybyggda lägenheter  med rimliga hyror. Prioritera det som är viktigt i en lägenhet. Tryggt och bra område.
Möjlighet till olika slags boenden som passar alla.
Att arbeta fram ett hyrestak för studenter. Inte rimligt att betala ca4000 men tanken på vad man får från CSN.
Inte heller på lägenhetens storlek
Även om man är student har vi rätt till samma rättigheter som en annan boende. Fryst bofond för de har inte
råd men är ändå i full gång med nybygge? Tänk på nuvarande gäster o lös problemen!
Fler bostäder, och billigare boenden pga vi är studenter och inte är så jätterika
Skapa mer studentbostäder som är billiga och lätta att få.
Behövs flera studentbostäder som inte kostar skjortan och gör att man kan har råd att både bo, studera och ha
lite extra pengar över. Man behöver kunna ha råd till gymkort eller dylikt för att orka studera.
Satsa på bostäder så att alla har någonstans att bo.
Vi studenter är inte heller kapabla att nyttja bostadsrätter eller hyresrätter med skyhöga hyror.
Avreglera hyresmarknaden, ändrade bullerregler, minska byggbyråkratin så att det bygga mer! Fler aktörer och
bostäder på marknaden = priserna per kvadratmeter kommer gå ned = lägre pris och lägre hyra!
Det tas in X antal studenter per år, men det finns alldeles för få studentlägenheter i närheten av universitetet.
När det finns en så tydlig siffra på hur många som flyttar till Luleå för att just plugga, hur kan inte
bostadsbyggandet hängt med? Nu måste man stå i kö i ca 4-5 år för vissa studentlägenheter, vilket är längre
än de flesta utbildningar... och de bostäder som väl byggs har ockerpriser i hyra, som till råga på allt höjs så fort
vårt CSN höjs.
Se till hyresgästens bästa.
Vi behöver fler HYRESRÄTTER  till yngre familjer! Det finns ingen möjlighet för mig som ensamstående
student att spara ihop för att kunna köpa mig en lägenhet, om jag inte först kan hyra en med vettig
månadskostnad.
Fixa billigare studentbostäder då detta är för höga hyror på studentbostäder.
Bostäder med rimligare hyror
Att det är orimligt för oss studenter att kunna utbilda oss när vissa orter inte har någon plats för oss när det
gärller bostäder. In med mer pengar! Satsa på de som utbildar sig. Vi kommer ha så mycket brist på personal i
flera olika yrkesgrupper framöver, gör det enklare att utbilda sig!
Att det inte är rimligt att ha samma hyror som inne i stan, om man bor 3 mil utanför.
Man borde bry sig mer om studentbostäder. Oftast är dem i dålig kondition och det är svårt att få professionelt
hjälp på plats som enligt hyreskontraktet ska erbjudas.
Att inte ha för höga hyror, vi är studenter och inte gjorda av pengar. Studenter jobbar ofta.inte heltid under tiden
av studier och har där med lån så en hyra på 5000 för 20 kvm är inte rimligt.
Att studentbostäder bör prioriteras även fast de bara är preliminära boenden. Nybyggnationer bör ske tills
bostadsbristen är löst, men även redan befintliga lägenheter kan ses över. Många är rätt dåligt skick.
Att prioritera prisvärda studentbostäder, ungdomslägenheter och bygga attraktiva seniorboenden. Just för att få
igång rulliansen så att ungdomar/studenter kan flytta hemifrån, pensionärer kan flytta från sina hus till hyresrätt
och på så sätt göra plats för barnfamiljer osv.
Bygg fler bostäder och lagstadga rimliga hyror
Fler lägenheter som är 50-60 m2. Vanlig standard sämst hyror på nybyggen inte blir vråldyr.
Att det behövs byggas ettor och tvåor till bra pris, Alla hyresrätter som kostar 7-8000 för en etta kan normala
studenter inte ha råd med.
Att det i hela Sverige, men främst i storstäder och studentstäder behöver byggas hyresrätter som studenter och
andra unga har råd med samt utan långa hyresköer. Det räcker att lägenheterna är standardutrustade, så att
inte hyran skjuter i höjden bara för att det ska vara ”fint”. Gör det lättare för unga att flytta hemifrån och att hitta
bra bostäder till vettiga priser. Det går inte att bara producera påkostade hyresrätter med orimligt hög hyra för
unga personer som ofta har en låg inkomst i början av sin karriär. Bostäder ska vara för alla och något som alla
har en realistisk möjlighet att skaffa sig oavsett förutsättningar.
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Hann bli nekad flertalet studentlägenheter innan jag fick denna, trots att jag hade över 5 års kötid då. Det är
inte klokt
Jag tycker att det är förskräckligt hur det ens är lagligt att ta så höga hyror på så små ytor som studentbostäder
oftast är.
Studenter behöver bra och prisvärda hyresrätter
Det behövs byggas billigare studenlägenheter. De som byggs nu (i Luleå) är fruktansvärt dyra. En etta i ett
sådant nybygge går på över 4500 kr i hyra, vilket är nästan hälften av ett maxat CSN-lån + bidrag. En 2:a
däremot är nästan dubbelt så dyr i hyra!
Bygg mer studentbostäder och ha hyr ut dom genom en offentligt ägd hyresvärd
Att det måste byggas fler hyresrätter och inte bara bostadsrätter hela tiden. Det ska inte behöva vara omöjligt
att flytta till en ny stad för att det tar månader, ibland år, att hitta ett boende om man inte har kontakter.
Höj inte bostadspriset mer, då lär färre vilja studera. Vidare så påverkas ens val av studieort av huruvida
svårt/enkelt det är att få tag i ett boende. De pengarna man får från CSN ska inte enbart täcka månadshyran,
studenter förväntas införskaffa sig ny kurslitteratur för varje kurs som går vilket är dyrt bara det.
Många studenter i dagsläget har inget stadigt alternativ för boende då det dels är svårt att få tag på både
lägenheter och studentlägenheter och dessutom blir det en pengafråga. Det finns många som inte har möjlighet
att betala hyran för en lägenhet då de flesta billigare lägenheterna inte finns på marknaden just nu då de är
mest attraktiva för nya studenter och som student finns det inget skydd när en inte har råd med boende.
Särskilt dem som flyttar tvärs över hela Sverige blir utsatta då de inte har något skydd från familj, släkt och
vänner. Att skaffa en utbildning ska vara möjligt för alla och då krävs det också att det finns plats för dessa
människor att leva och bo nära skolorna.
Bygg fler bostäder
Bygga mer studentbostad i Luleå, särskilt storre bostad som har två rum utminst (därför ett par kan bo där
tillsammans).
 
sänk hyror och kostnader för studenter. Det är inte rättvist att behöva betala samma summor som en person
har ett arbete. Vi väljer inte att ha den låga inkomsten. Men vi får heller inte öka våran inkomst för mycket
heller. Så vi får inte samma förutsättningar då så varför ska vi behöva betala lika mycket som någon som har
bättre förutsättningar och kan tjäna mer i månaden?
Skrämmande dåligt i Luleå. Aldeles för dyrt. Jag är inneboende. För dyrt med korridorsboende tillockmed.
Fler studentbostäder med rimliga pris och rimliga avstånd från universiteten
Satsa på att bygga studentbostäder nära campus.
Vi har alldeles för höghyra på studentlägenheter, och väldigt hög kostnad på litteratur. Men väldigt låg CSN.
Det går inte ihop, antingen för man minska studenthyrorna eller höja CSN.
Se till så att hyra på studentbostäder in är för hög.
Ta hand och rusta upp så det inte blir slitet.
Att det Inter rimligt för en student att betala mycket med än 3000 kr i månadshyra då CSN inte är så mycket
pengar.
Att kostnaderna borde sänkas. Studenter har det lite med pengar som det är. Jag tror att fler skulle vilja studera
och klara av att studera länge om de kände ett större ekonomiskt svängrum, istället för att känna av den
steriotypiska "studenter-har-inte-pengar-och-kan-bara-äta-nudlar"-auran.
Tänka över hyresnivån för studenter.
Det är inte direkt rimligt att studenter har MYCKET högre hyra för MYCKET SÄMRE kvalitet på boende, och att
de som bygger studentbostäder får undgå vissa krav för boendet men ändå ta så mycket betalt som de gör
Småa billiga bostäder kommer folk alltid vilja ha.
Om ni vill att fler ska utbilda sig, bygg fler enklare hyresrätter för en överkomlig hyra.
Det borde finnas högre bostadsbidrag att ansöka om som studerande.
Att alla inte har möjlighet till en skälig levnadsnivå på grund av höga boendekostnader.
Sänk hyran och bygg mer
Att det behöver satsas mer på nybyggen för att kunna få ner bostadspriser till rimliga nivåer. Så att även yngre
personer har råd att köpa lägenheter.
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Attraktiva studentbostäder med rimliga priser är behövligt för att locka studenter!
Bara för att det finns studenter som missköter sig eller sin lägenhet bör man inte som hyresvärd se ner på alla
studenter. Få politiker att sätta rimliga krav på hyresvärden. Nu upplevs det som att vi kastas in i lägenheterna
och får sitta där tills vi avslutar studierna: då utan att bry sig om i vilket skick rummet/lgheten är i med tusentals
hål och repor i väggarna, hål och repor i plastgolvet, trasiga spisar, trasiga magneter på köksluckor, lanpor till
ugnsfläkt osv.
Vi studenter betalar för mycket i hyra, och många i min klass har inte ens lägenhet än, vad är era planer för
bostadskrisen?
Fler bostadsalternativ för studenter, inte bara 1:or, som är till rimligt pris.
Högre krav på underhåll av hyresvärden.
Möjlighet till till särskilt bidrag till studenter som bor själva.
 
Jag flyttade ifrån Stockholm för att bostadsmarknaden där kändes hopplös.
Bygg mer. Bygg kollektivboenden
Hur tänker du lösa bostadskrisen just nu i Sverige?
Tycker du att det är rimligt att stå i bostadskö minst 2 år för att kunna få ett boende? Varför?
Att det borde byggas fler bostadsrätter för forskare och doktorander så det kan bli lite bostadsrotation.
fler bostäder nu, till bilig peng
Fler bostäder, fler valmöjligheter
Fler studentbostäder, samt att de hyresrätter som nyss idag har så galet höga hyror att studiemedel inte på
långa vägar täcker det.
Att sänka hyran och höja standarden på studentlägenheter.
Att för stor del av studielån går till boende
ändra kraven och bygg större lägenheter för studenterna fast i samma prisklass!!!
Att fortsätta utveckla bostadsmarknaden
Hur är det tänkt att de som växer upp idag, eller vi som växt upp nu och närmar oss 30, som inte sitter på
rikedomar från föräldrar, hur ska vi kunna köpa boende (lägenhet eller villa) när allt är så pass dyrt att minsta
kontantinsats är kring 300-400k? Spara? Hur går det ihop att kostnaden för bostäder går uppåt i raketfart men
lönerna stannar den samma?
Varför är det intressant att uttnytja oss studenter med hög hyra?
Bygg flera hyresrätter och kanske använda sig av compact living när man bygger i storstäder
Studenter och ensamstående behöver fler ekonomiska bostäder. Gärna kollektiva boendeformer med
gemensamt köksutrymme för gemensam matlagning och social gemenskap passar även pigga äldre.
Ta inte och säg en sak medan du gör en annan. Stå upp för studenterna, de är ju ändå vår framtid det handlar
om. Många slutar studera pga att de får bo ett år på vandrarhem eller liknande. Det borde inte vara så det tar
slut.
Att det behövs fler lägenheter till billigare pris. Innan jag flyttade ihop betalade jag 4500kr för 25kvm (i ösd)
själv.
Garantera alla studentlägenhet innan man börja utbildning samt högst 300kr/mån
Att hen har ett viktigt ansvar och att bostadsfrågan kan komma att påverka många människors beslut.
Exempelvis när det kommer till att börja plugga eller jobba.
Hur kommer de att lösa bostadskrisen för studenterna i landet?
Vi studenter är Sveriges och världens framtid, men tyvärr måste många välja bort studierna för att de inte har
någonstans att bo. Att hjälpa oss studenter klara av studierna är gynnsamt både idag och i framtiden, då
kommer fler ha möjlighet att utveckla Sverige till det bättre för framtida generationer.
Varför finns det inte ett ordentligt campusområde med bostäder kring för studenter.
Det finns alldeles för lite studentbostäder. Inför bostadsgaranti i varje stad så alla har en schans att plugga vart
dom vill.
Att det är problematiskt att hitta bostad men att det är bra att det finns boende garanti för studenter men föer
bolag borde göra så då studenter kommer från många olika håll i landet.
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Istället för att bygga nya hyresrätter med hög standard, varför inte bygga billigare lägenheter med en
basstandard?
Vi behöver bostäder! Ser du inte hur många som söker varje månad? Väskor har ni inte tänkt på detta tidigare?
Ni visste väl att barnen skulle växa upp?
Vet ej
Satsa på fler bostäder runt om universiteten. Som inte privatiseras.
Tänk på att trivsel och buller innan ni bygger nya bostäder
Att bostäder finns i universitetsstäderna är en förutsättning att över huvudtaget fundera på att  börja studera.
För att få upp siffran på antalet eftergymnasialutbildade som finns i Sverige måste det finnas prisvärdiga
bostäder tillägnade dem.
Hur skall ni fixa billiga nya lägenheter?
Att nybyggen med hyror på över 5000kr inte kommer hjälpa någon student till bostad.
Förbättra situationen så att det finns någon form av bostadsgaranti direkt då man blir antagen till Umeå
Universitet.
Bygg för alla, men särskilt för dem som har det svårt på boendemarknaden. Vem är alla nybyggda dyra
hyresrätter till för?
Att det är något som behövs tas tag i. Många har inte samma tur som jag och kan bo med min pappa och
hjälpa honom med att ge honom en majoritet del av mitt studielån för att betala hyran.
Då man behöver verkligen se över antal boenden och priserna.
Jag skulle vilja säga till hen att försöka i den utsträckning der går att öka bostadsgarantin i städer som det är
möjligt. Detta tror jag hade gjort universitetsutbildningar mer attraktiva för många då bostadsfrågan emellertid
kan vara en käpp i hjulet. Mer utbildad befolkning leder till fler jobb och mer utveckling för Sverige!
Bygg centrala ettor vilket är eftertraktat bland unga och behöva om unga ska stanna kvar i Östersund. Kan få
plats med många lägenheter på liten yta.
Att för en student så kan ett stabilt boende göra en otroligt stor skillnad. Jag har hört skräckhistorier från andra
studenter som inte har boende vid skolstart och behöver bo i tält på campus för att ha någonstans att sova. Att
ha ett ställe där man vet att man kan ha det lugnt och känna sig hemma i kan göra enorm skillnad i
prestationerna i skolarbetet och även i den mentala hälsan. Jag har personligen haft väldigt tur i form av att min
studieort har bostadsgaranti för studenter, vilket jag tycker många andra städer även borde försöka erbjuda, då
detta var en stor anledning till varför jag valde just den här utbildningen och inte en annan.
Jag skulle vilja fråga hur hen ser på den rådande bostadssituationen i Luleå, varför det inte byggts mer tidigare
och hur man ska tackla problemet i framtiden. Många studenter har det inte bra ställt vad gäller bostäder, det är
enkelt att man fastnar i orättvisa hyresavtal när man i panik försöker få tag på en bostad, speciellt om man inte
har kontakter och behöver flytta långt hemifrån. Jag hade även velat fråga hur prioriterat det är med att bygga
nya bostäder åt studenter som är hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv (för studenten). Det är inte rimligt att
kötiden till en lägenhet är på över två år och att man i bästa fall lyckas få ett hyresavtal på en lägenhet som inte
är mycket större än 20-kvadratmeter, som ligger en bit ifrån universitet och som går på över halva CSN-
inkomsten/månad.
Jag har tur med min bostad. Mina studiekamrater har betalar för mycket pengar med tanke på hur små
bostäder de bor i. Vill man att studenter ska kunna leva ett rikt studentliv kan man inte lägga så mycket pengar
på hyra. Mycket av det sociala som exempelvis träning, bio och liknande blir lidande på grund av ekonomiska
begränsningar efter att hyra och mat är betalt.
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16. Hur fick Du tag i din nuvarande bostad?
Antal svarande: 831 

 

 
 
Fritextsvar: Annat, hur? 

Via tips på Facebook, sedan bostadskö
Hyresvärdens hemsida
Genom envishet
Balticgruppens "först till kvarn"-system.
Mailade runt till alla bostadsföretag i Umeå.
Bostaden
Facebook
Köpte
Köpte
Bostadens hemsida
Hemnet
Kötid hos kommunala hyresrättsbolaget
Hemnet
Balticgruppen
Bytte mitt tidigare förstahandskontrakt
Bostadskö
Föräldrar köpte en bostadsrätt
Blocket
Lägenhetsbyte
Aktivt sökande på universitetets hemsida, Google, och facebookgrupper.
Bytte mitt förstahandskontrakt med en annan privatpersons förstahandskontrakt
Via ett privat bostadsbolags hemsida, en fick registrera sig och den som var först att anmäla sig på lägenheten
fick den
Hemnet
hemsida
Köpte via svenska mäklarhuset
Kösystem
Ägarnas hemsida
Hyresvärdens hemsida, "först till kvarn" på lediga bostäder
Hyresvärden annonserade i tidiningen för ungefär ett år sedan och då ställde vi oss i deras kösystem
Sociala medier
Mäklare
Facebookgrupp
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Via Bostaden Umeå AB hemsida
Balticgruppen
Flyttade ihop med mg pojkvän som hade köpt lgh.
Hemnet
Köpt av mäklare.
Ringde hyresvärden
Tips från kompis att det byggdes nya studentlägenheter, så ställde mig i kön
Ringde runt.
Mäklare
Mäklare
Hyresvärdens hemsida
Förvaltningsföretagets hemsida
Facebookgrupp. Svarade på en annons bland 30 andra
Privat kö (HSB)
Lägenhetsbyte
Hyresvärdens hemsida.
Flyttade ihop med partner.
Hemsida för bostaden
Bor hos sambo
Via företagets hemsida
Hemnet
Via bostadsgrupp på Facebook.
Via hyresvärdens hemsida
Köpt nybygge
Användare på hemsidan
Facebook
Bor hos min kille
Köpte tillsammans med min ex-man.
Bostadens hemsida
via bostadens hemsida
Först till kvarn på deras hemsida
Via hemsidan för det kommunala fastighetsbolaget
Min rumskamrats föräldrar köpte en bostad då vi inte fick tag på hyresrätt.
Min pojkvän bodde där innan, flyttade in för att ha råd med hyran
Via min mans jobb.
Bostadskö
Bostaden i Umeå AB:s tjänst
Hemnet
Kötid på företagets hemsida. Nybyggda hyresrätter är så dyra och har därför kortare kötid
bostaden.umea.se
Via min hyresrättsförenings hemsida
Jag flyttade in hos min pojkvän.
Mäklare
Köpte den
Kårens studentboende portal
Hemsidan för min hyresvärd
bytte större lägenhet till två mindre
Bostaden.se
"Klickade" mig till en lägenhet hos Balticgruppen.
Äger min lägenhet
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Byte av hyreskontrakt via Facebookgrupper.
flyttade ihop med hon som ägt lägenheten.
Först till kvarn på deras hemsida.
Hemnet
Mittuniversitetet
Lägenhetsbyte
Mittuniversitetes bostadsgaranti
Mitthen
Jag bor med en klasskompis som fick ett förstahandskontrakt på en 4:a.
Vänner i min studieort berättade om vart jag ska söka bostad
Genom skolan, bostadsgaranti
Hemsidan
Blocket
Via hemsidan för Bostaden Umeå AB, som har de flesta studentlägenheterna i Umeå. Bostaden har sedan jag
och min sambo flyttat hit sålt fastigheten till en privat aktör.
Via Mittuniversitetet, de sa att jag ska gå in där och söka efter studentlägenhet
Bostadsgarantin som Mittuniversitetet har samarbete med Mitthem.
Min sambo äger den.
Genom Mitthems hemsida.
Google
Hyresvärdens app
Universitetet
en vän tipsade
Via hyrföretagets hemsida
Via skolan
Via mitthem.se universitetet hade boendegaranti
Via Mitthems hemsida. Det var rekommenderat att börja leta lägenhet med en gång så jag gick in på mitthems
hemsida och gjorde det.
Bostadsägarens hemsida.
Bostadsgaranti
Företagets hemsida
Internet
Åkte ut till hyresrättsföreningen och ställde mig i kö.
Universitetet
Studentbostadsservice via skolan
Via Facebook grupper
Facebook
Bospar
hyresvärdens hemsida
Östersundshem har bostadsgaranti för studenter.
Via skolan
Facebook
Hyresvärdens hemsida
Flyttade in hos min pojkvän.
Ringde och frågade
Östersundshem
Hemnet
Genom pappa, bor med honom.
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17. Hade Du löst din boendesituation när Du påbörjade studierna?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

18. Hade bostadssituationen någon betydelse för ditt val av studieort?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

19. Om du svarade ja i fråga 18. Hur hade bostadssituationen betydelse för ditt val av studieort?
Antal svarande: 275 

Läste mig till att det var relativt lätt att hitta boende i Umeå, åtminstone lättare än hemstaden Stockholm och i
ex. Lund
Kunde plugga motsvarande utbildning i Stockholm men skulle aldrig få boende där.
Jag var redan bosatt i Umeå innan jag började plugga och var orolig över att behöva byta ut mitt nuvarande
boende till korridor.
Funderade även på Stockholm, men där ansåg jag det vara för svårt och för dyrt att få boende.
just fått lägenheten så ville ej flytta
Jag hade stått i kö längst i Umeå så kunde lättast få ett bra boende här.
Att konkurrensen inte var för stor eller att utbudet inte var för litet så det var möjligt att lösa boende.
Eftersom jag hade en lång kötid i Umeå kändes det säkert för mig att få en studentlägenhet i den staden. Det
hade varit betydligt jobbigare om jag valt att studera i exempelvis Stockholm.
Valde enbart på utbildningar i Umeå då de var här jag hade tillräcklig kötid
Hade lång kötid på den här orten vilket gjorde att jag inte hade något problem med att få en bostad. Sen
spelade sträckan mellan den här kommunen och hemkommunen roll, ville ha nära hem men samtidigt inte för
nära.
Hade bäst kötid i denna ort, valde därför utbildningen just här
Ville vara säker på att jag skulle ha boende innan jag började studera
Jag hade stått i kö hos bostaden i umeå ett år och såg att jag hade bra chans att få tagg i bostad.
För att jag vill kunna ha säkerheten av att ha ett boende, som är fräscht och med rimlig hyreskostnad
Valde att inte söka utbildningar i Stockholm pga bostadsbristen, sökte istället utbildningar där jag visste att jag
hade någon slags chans till att hotta en bostad.
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Storstäderna eliminerades ganska fort. Umeå var första valet och de stärktes av att jag i nödfall kunde pendla
från min hemort 13 mil bort ifall jag inte kunde lösa tak över huvudet vid studiestarten. Ställde mig i bostadskö
ganska sent på andra studieorter så det kändes lönlöst att slå mig in på den vägen. Gillade inte osäkerheten
som fanns av att kunna bli antagen till en annan ort där jag inte kunde garanteras ett boende.
Jag hade 4,5 års kötid hos Bostaden i Umeå och visste att jag skulle få en egen lägenhet om jag flyttade till
uneå för att plugga. Det kändes tryggt.
Stannade jag i Umeå kunde jag bo hemma tills jag hittat egen bostad. På annan ort hade de kunnat bli
besvärligt med boende så jag valde att köra säkert och stanna
Ville enbart plugga i Umeå men hade jag inte fått bostad direkt hade jag tackat nej till utbildningen och försökt
ett annat år.
Lägre kö i Umeå för bostäder än på många andra ställen
Ville inte flytta till en större stad söderut, pga behöva betala för höga hyror samt förmodligen hamnat väldigt
långt från universitetet. Med en bättre bostadssituation hade jag letat mig längre hemifrån
Jag valde inte Stockholm då det i princip är omöjligt att hitta boende med en students ekonomi där.
Jag visste att jag hade kötid och kunde få en bra hyreslägenhet.
Hade jag kommit in på flera orter så hade jag haft i åtanke vilken av orterna som var lättast och få en lägenhet
på!
Närheten till skolan, stan, student områden
Utan boende blir studierna omöjliga och optimism tar en bara så långt.
Valde att studera på min hemort delvis för att jag visste att jag kunde bo hemma hos mina föräldrar tills jag
hittade något eget. Och så hade jag lite kötid i bostadsköer, dock inte tillräckligt lång för att få ett kontrakt
Lättare än i Stockholm
Jag ställde mig i bostadskön något år innan i och med att jag hade tänkt börja studera tidigare än vad jag
gjorde. Så när jag väl skulle börja studera hade jag fått tillräckligt med poäng för ett rum i en studentkorridor.
Valde distans från luleå för att jag hade lägenhet här
Att jag hade möjligheten att få tak över huvudet vid terminsstart var ganska högt prioriterat för mig i val av
studieort.
Rädslan för att inte få tag på en bostad i annan ort fick mig att studera på mim hemmaort.
Jag kände mig lugnad av att det inte var total boendekris på orten vilket gjorde att jag kunde tacka ja till
utbildningen trots att jag inte räknat med att komma in och ställt mig i bostadskö m.m.
Jag hade hellre pluggat i Uppsala, Stockholm eller Göteborg men eftersom jag var medveten om hur
bostadssituationen ser ut i de städerna var det ingen ide att ens söka någon plats på universitet i de städerna.
Hade innan utbildningen klart med boende vilket gjorde att jag valde orten.
Det har betydelse eftersom att det är svårt att hitta bostad på vissa orter.
Jag och min mamma flyttade till Umeå pga mammas jobb, och då följde jag med. Då var det bekvämt att
studera i Umeå eftersom jag i värsta fall kunde bo hemma hos mamma om jag inte skulle hitta egen lägenhet.
Men tillslut hittade jag en lägenhet.
Stod bara i bostadskö i min hemort och tror inte jag hade fått något annat tillräckligt fort om jag flyttat. Detta var
dock bara en liten del av orsaken till mitt val av studieort
Hade mest kötid i Umeå, kändes mer möjligt att få rimlig bostad här än i Göteborg/Stockholm, så det hade en
betydelse i mitt slutgiltiga val.
Jag fick ta över en kompis lägenhet som flyttat till USA
hade köpoäng sen tidigare i Umeå
Eftersom att jag flyttade nästan 100 mil från min hemort var det mycket viktigt för mig att ha en bostad när jag
väl kom hit. Hade jag inte hade turen att få en bostad kunde jag mycket väl ha väntat en termin för att hinna få
ta på något och Linna fokusera 100% på studierna istället för att sitta på föreläsningar och leta lägenhet.
Valde att inte studera i ex uppsala eftersom jag hade kännedom om att bostadssituationen där var hopplös
Det finns inget studenthus i större stad och det är dyrare.
Även om bostadsbristen är genomgående i hela landet så är Umeå ingenting i jämförelse med Göteborg där
jag kommer ifrån.
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Om jag inte hade hittat ett boende så hade jag inte kunnat plugga
Jag hade redan en lägenhet som är fin och den är jag rädd om. Orkade därför inte flytta till en annan stad och
börja leta lägenhet på nytt.
Stockholm och Göteborg försvann tidigt ur alternativen på grund av att bostadsmarknaden känns hopplös.
Hade bostad innan jag började studera och det program jag ville läsa fanns på min hemort, vilket gjorde att jag
inte ens övervägde andra lärosäten för då hade jag hamnat i en mycket sämre bostadssituation.
Tillräckligt nära hemort för att ev pendla.
Jag ville inte studera på orter jag hade hört att det var svårt att hitta boende på. Dessutom prioriterar jag
boendet för att kunna studera.
Det kändes besvärligt att börja plugga på annan ort där jag inte redan har en bostad
Pluggar i Umeå för att det var lättare att hitta boende
Jag hade studerat någon annanstans om jag hade ställt mig i bostadskö tidigare, och på flera orter
Jag hade stått i bostadskö flera år i Umeå, därav kändes det lättare agg studera här än på någon annan ort
Jag hade redan en egen lägenhet
De studieorter jag valde mellan var min hemort, samt de orter där jag kände folk, för en slags back-up plan om
jag inte skulle få tag på något själv.
Valde den stad med minst antal i befolkning då sannolikheten att få bostad ökar.
Jag trodde att det skulle vara enklare att skaffa bostad i Umeå än i Lund som är min hemstad men blev
fullkomligt varse om att så inte var fallet när jag väl började söka.
Enklare att fixa boende
Måste veta att det finns någonstans att bo om jag ska flytta. Där jag bor nu fann jag bostad via blocket först.
om jag hade varit tvungen att bo tätt inpå andra i exempelvis en gymnastiksal, hade jag inte tackat ja till att
studera i Umeå
Eftersom jag har en lägenhet med förstahands kontrakt vill jag läsa på distans.
Att inte veta var en kan bo kan göra det svårare att flytta långt bort.
Jag hade inte börjat studera här om jag inte fått tag på ett boende här
Om jag inte hade fått tag på någon bostad hade jag inte haft möjlighet att påbörja mina studier.
Jag vill studera i Stockholm men det var omöjligt att få tag i bostad jag hade råd att betala varje månad, så jag
fick tänka om för att sedan välja umeå
Flyttade ju inte till Stockholm direkt.
Hade inte flyttat så långt om jag inte hade haft boende säkrat.
Dessvärre är situationen inte bättre i de städer där mitt program också finns, snarare tvärtom. Det känns
mycket osäkert att flytta långt bort utan att vara säker på att hitta ett boende, om man inte har kontakter eller
någon annan trygghet om man står utan. Kändes därför lättare att kunna hitta något i hemstaden där jag har ett
redan etablerat kontaktnät.
Hade det varit enklare för mig att flytta så hade jag nog gjort det.
Jag trodde att det skulle vara lättare att hitta boende än vad det faktiskt var jämfört med andra studieorter.
Utan säkert boende hade jag inte vågat komma hit, var nog läskigt.
Även om studieorten valdes för studierna så var faktumet att jag hade lättare att få lägenhet här givetvis också
något jag brydde mig om och som vägdes in i valet av ort.
Jag ville studera i den staden jag bor i.
De goda chanserna att få en bostad var definitivt en av faktorerna att jag valde att plugga där jag är.
Efter att ha bott utomlands flera år visste jag att jag ville studera i Umeå, men var orolig för hur jag skulle lösa
boendesituationen. Efter lite funderande bestämde jag mig för att köpa en bostadsrätt.
Hade vänner i Umeå så jag visste att jag hade tillfälligt boende. Visste även att t ex Uppsala var väldigt svårt
boendemässigt, en anledning till att jag valde bort det
Eftersom jag bor i egen villa vill jag inte studera någon annanstans än där jag bor.
 
Både ja och nej faktiskt. Jag hade till slut bestämt mig för Umeå, men samtidigt vet jag inte om jag hade kunnat
sökt mig nån annanstans. I Umeå visste jag att jag hade bekanta om jag inte fick boende innan studiestart,
vilket jag inte heller fick. Så mina tre första månader i Umeå fick jag bo hos bekanta. Efter 4 år i Umeå bor jag i
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studentrum och där kommer jag bo ytterligare ett år.
Min uppfattning är att det är svårt att få tag i bostad men möjligtvis enklare i Umeå än i större städer söderut
som Stockholm, Lund, Uppsala osv. Bostadssituationen var dock inte avgörande för mitt val av studieort utan
varför jag valde Umeå hade med andra saker att göra som utbildning, nära till hemort och att jag tycker om
Umeå som stad.
Hyror spelade roll, samt hur svårt/lätt det är att få tag i bra boende.
Jag visste att jag hade ett boende, och det är en trygghet.
Jag hade inte studerat om jag inte kunnat skaffa bostad.
Hade jag inte haft en bostad så hade jag inte kunnat börja studera. Hade jag inte börjat studera så hade jag
(antagligen) inte flyttat hemifrån än. Jag hade fastnat i en negativ spiral där jag var arbetslös och bodde hemma
hos mina föräldrar, så att jag inte haft de kontakter jag har hade jag nog varit kvar där än.
Hade jag inte bytt studieort hade det tagit mycket längre tid att hitta mig själv och mitt eget liv - och ännu
svårare med ett boende - så jag hade den turen att jag fick den chansen.
Hade många ködagar på bostaden i Umeå (bodde i korridor första terminen) och ville känna mig trygg med att
hitta något stabilt. Valde exempelvis bort Uppsala då det är så himla svårt där, vill inte betala dyra ockerhyror
för andrahandskontrakt.
Valde bort att studera på vissa orter eftersom jag visste att jag inte skulle få boende
Jag hade sedan tidigare ställt mig i bostadskö i staden jag studerar i och visste med mig att jag inte skulle få
problem med att hitta boende = kunde direkt fokusera på studierna. Bortprioriterade universitetsstäder där jag
visste att det skulle bli svårare att hitta boende.
Jag valde bort Uppsala då det skulle vara för trassligt att försöka få tag å ett rimligt boende där. Att försöka
norröver kändes bättre då det troligtvis skulle vara färre som söker sig hit upp. Man vill inte hamna på ett skumt
andrahandskontrakt eller betala dyrt för att vara inneboende hos någon.
Hur man bor påverkar mycket av ens kvalitet i vardagen. Jag flyttar hellre lite längre där jag har en rimlig chans
att få en egen studentlägenhet i anslutning till universitetet än närmare hem och får en korridor på andra sidan
stan/inneboende så en 500-ing måste läggas på transport till och från universitetet (förutsatt att man inte kan
cykla, t.ex vintern). I och med att man börjar plugga innebär det för många att man flyttar hemifrån första
gången och då längtar man efter något aldeles eget med en rimlig hyra.
Där det lättast gick att hitta en lägenhet som var beboelig, låg hyra och inte kostade en förmögenhet -den orten
fick studierna bli på!
Jag visste att jag kunde få bostad i Umeå, men inte i de andra studieorterna jag övervägde.
Jag fick bostad, därför började jag plugga. Annars hade jag väntat tills jag hade fått bostad.
Jag visste att jag hade kötid så att det räckte till bostad i Umeå, men det var å andra sidan för att jag sedan
något år tillbaka visste att jag eventuellt ville plugga här och ställde mig i kö.
Det verkade lättare att få tag i boende i Umeå jämförelsevis med Linköping som var mitt andrahandsalternativ.
Min släkt bor här så kunde bo hos min moster till jag hittat eget boende.
Utan boende - inga studier. Sökte då främst någon form av eget boende.
Jag valde att studera i Umeå eftersom då jag hade möjligheten att pendla från min hemstad Örnsköldsvik ifall
jag inte skulle hitta en ny bostad i Umeå innan studierna börja.
Om jag inte hade hittat lgh innan jag börjad råplugga i Umeå hade jag behövt pendla från Övik.
Jag ville ursprungligen flytta till Uppsala men där är det så svårt att få tag i boende att jag valde Umeå istället.
Jag valde bort andra universitet då jag kände att jag skulle bli fast i en riktigt jobbig boendesituation, såvida jag
överhuvudtaget kunde fått en lägenhet/rum med så gott som utan kötid.
Ville inte studera i Stockholm exempelvis, då den bostadssituationen är urspårad.
Första flytten från hemstaden. Skönt med någon slags stomme utan att behöva vara orolig över
bostadssituationen.
Om jag inte hade haft någon bostad när jag började studerade hade jag troligen väntat med studierna. Som
student har man ej råd med att bo på hotell tills bostadssituationen har löst sig.
Kunde bo inneboende under mitt första år med personer jag kände sen tidigare
Hade inte flyttat till ett ställe jag inte trodde jag hade fått eget boende inom en snar framtid, är inte en person
som vill bo inneboende k 3 år.
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Vet att det är nästan omöjligt att få vettigt boende på vissa orter, om man inte har råd att köpa. Valde bort dem.
Utan bostaden jag fick och har nu så hade jag inte kunnat flytta de 100mil för att kunna påbörja den utbildning
jag går!
Jag hade stått i kö i flera år för att möjliggöra studier på denna ord.
Jag hade ett bra boende i min hemort och i och med problemen med att få boende i någon av de större
studentstäderna så kändes det otroligt mycket smidigare att bo kvar när det jag ville läsa ändå fanns på min
hemort. Hade boende varit lättare att lösa hade jag kanske flyttat till någon annan stad.
Hade redan 9 års kötid på lägenhet här i Umeå, dessutom är hyrorna inte lika höga här
Såklart vill man veta att det finns bostäder och det är viktigt att man trivs i den bostad man bor i för att också
lyckas i skolan.
Jag hade inte flyttat hit och börjat studera igen om jag inte kunnat hitta en lägenhet. Då hade jag valt att
studera i min hemort istället.
Jag har hemmavarande barn och ville inte flytta utan dem och kunde inte heller flytta med dem.
Jag hade kötid i Kommunala bostadsbolaget Bostaden umeå
Hade boende innan jag sökte utbildning. Hade annars valt annan ort.
Jag kunde bo hemma ett tag till och behövde därför inte bekymra mig om boende första året på studierna.
Jag trodde att det var relativt enkelt att skaffa bostad i Umeå, därför blev staden mer intressant än tex Lund.
Det visade sig vara långt svårare än jag förväntat mig.
Jag skulle säga både ja och nej. Såklart kom jag in på den utbildningen jag hade valt i firsthand men som jag,
kommer från Småland så har boende ett stort betydelse. Om inte boendet hade löst sig hade jag inte haft
möjlighet till att studera här då inga av mina nära eller kära bor här uppe i Västerbotten.
Behövde vara nära hemmet för att kunna pendla
En kompis pluggade här sedan innan så hade en säng hos henne tills de löste sig. Dock en uppblåsbar
madrass så de va ju knappast ett hem första månaderna.
Hade jag inte haft någonstans att bo hade jag inte kunnat flyttat till Umeå
Jag hade stått i bostadskö här i Umeå sedan början av gymnasietiden. Det gjorde Umeå till en mer tilltalande
studieort än t.ex. Örebro.
valde mellan uppsala och umeå och hade hört att det var i princip omöjligt att hitta boende i uppsala. Pluggade
jag i Umeå skulle jag i värsta fall ha kunnat bo hos min faster i Vännäs.
Bodde insamma stad där jag började studera, där jag redan hade boende
Jag bodde redan i Umeå
Jag kunde inte få tag i någon lägenhet i Stockholm eller Göteborg innan jag skulle börja plugga. Jag vill lösa
min bostadssituation först innan jag flyttar eller tackar ja till en studieplats.
Valet att plugga i Umeå var dels också på grund av att min sambo jobbade och hade en hyreslägenhet i första
hand (som vi bor i nu).
Jag sökte studier där jag redan var bosatt.
Jag skulle aldrig välja bort en stad där jag tror jag kan få boende för en stad där jag är osäker på boende, även
om jag hellre gått utbildningen som finns i staden där jag inte har kontakter eller kötid.
Inte just min men min rumskamrats bostadssituation. Hade hen inte fått tag i något boende hade
pendlingsavståndet blivit alldeles för långt och personen hade behövt tacka nej till sin utbildning. Det är inte
heller alla som har föräldrar vilka kan köpa en bostadsrätt eller betala stora pengar för lång hotellvistelse.
Självklart påverkar den. Jag tog risken och flytta ändå trots att jag inte hade någon bostad. Härdade ut på
vandrarhem första månaderna, inte alla som orkar med det....
Eftersom jag bor kvar i Skellefteå så var Umeå ett självklart val.
Jag hade samlat ett antal år i kön för en bostad i mitt väl av studieort.
Jag valde Luleå universitet för att det praktiskt fungerar bäst när man har små barn. Vill gärna bo kvar i Luleå.
Jag funderade på att plugga i Lund istället men eftersom jag hade mer bostadsköpoäng i Luleå valde jag att
studera här då jag var säker på att jag skulle få bostad.
Hade jag inte haft någon stabil lösning av boende så hade jag aldrig pluggat här. Då hade jag varit kvar hemma
i Ösd och pluggat där.
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Hur enkelt det är att få en bostad, och hur nära universitetet de ligger.
Eftersom jag inte ville flytta till "universitetsstaden i södra sverige" började jag läsa på distans, vilket gett mig
möjlighet att bo vart jag vill och flytta när jag vill.
Jag kom in ett program som inte fanns i min hemort
I min hemstad är det omöjligt att få en bostad och det fanns ingen möjlighet för mig att bo hemma. Jag valde
min studieort för att det vara relativt lätt att få boende samt att hyran inte överskrider min inkomst...
Det är nog nära så jag kan pendla från orten jag bor på
vill vara på den säkra sidan med att ha en bostad redan i början av studie,kan bo kvar hos föräldra i värsta fall
Jag är härifrån och det kändes som om det skulle vara lättare att få boende på grund av det.
I vissa städer är hyrorna ännu högre och tillgången till hyresrätter är ännu mindre. Det hade exempelvis varit
omöjligt för mig att studera i Stockholm.
affordability and facilities at home
Jag valde umeå då jag har stått i bostadskö sedan jag var 18 år och därför hade möjlighet att på lägenhet.
Jag skulle t.ex inte välja Stockholm eftersom bostadssituationen där är katastrofal. Jag valde sedan mellan
Uppsala och Umeå, men valde till stor del Umeå för att bostadssituationen där är bättre, även om man inte kan
säga att den är bra.
Jag hade redan ett boende här i Umeå innan mina studier så för mig kändes det naturligt att sedan även
studera här med tanke på att jag redan hade bostad.
Började att pendla från min födelseort till studieorten innan jag hade möjlighet att flytta
Jag ägde boendet innan jag valde studieort
Kändes tryggt att veta att jag hade boende redan, för det är svårt att få tag på boende i andra orter.
var intresserad av umeå universitet
Det kändes viktigt för mig att kunna ordna boende innan studierna för att känna trygghet. Och det gjordes
enklast i min hemstad.
Jag kommer ursprungligen från Stockholm och ville plugga någonstans där det var lättare att flytta hemifrån,
men fortfarande en relativt stor stad med mycket aktivitet.
Tackat ja till ombildning av förening
Att byta min lägenhet mot en i Stockholm visade sig närapå omöjligt, vilket spelade in i mitt val av studieort.
Eftersom jag inte hade tillstånd att hyra ut min lägenhet i andra hand längre bytte jag ner mig när jag bytte
kontrakt mellan Göteborg och Umeå.
Omöjligt att få boende i större städer. Påverkade inte så hemskt mycket men definitivt något man måste ha i
åtanke när man börjar plugga.
Kunde inte hitta boende i staden där förstahandsvalet av utbildning fanns (Uppsala), så tog andrahandsvalet
(Östersund) på grund av bostadsgaranti.
Jag är bosatt i Umeå med familj och barn här så att flytta var inte aktuellt.
Kollade igenom var jag hade chans att få lägenhet inom kortast tid från det att jag började studera, fuck ett
studentrum efter ett halvår, innan dess bodde jag hos vänner.
För att jag hade boende på min hemort innan jag började studera så behövde inte fixa något boende. Om jag
hade viljat studera på annan ort så skulle jag vara tvungen att fixa boende.
Här hade man bostadsgaranti som student och det kändes tryggt att få tak över huvudet om man blir antagen
Då bostadsgaranti fanns via skolan så var det ett attraktivt val till att välja platsen för att studera på. Närheten
till min föregående bostad var också en bonus.
Har ingen möjlighet att sälja bostad under tiden man tar Csn, så har ingen möjlighet att flytta.
Hade jag inte haft tur nog att ha en vän på orten jag skulle studera hade jag missat en stor del av utbildningen,
jag kom in som reserv så jag var tvungen att åka nästan dagen efter besked för att inte missa något. Väl
inneboende hos min vän hjälpte hen mig att söka eget och på så sätt fick jag senare tag på ett boende. Hade
jag inte haft denna tur kanske det hade slutat med att jag valt bort utbildningen helt och inte pluggat alls.
Viktigt att det finns bostadsgaranti
Det fanns ingen brist student bostäder i Sundsvall så jag valde det över Uppsala.
Ville inte plugga i storstad eller exempelvis populär studentstad som Uppsala då det kan vara svårt att få
boende.
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Jag hade ställt upp mig i bostadskö flera år innan jag började studera. När jag visste vad jag ville läsa till valde
jag ort utifrån var utbildningen fanns och var jag hade längt kötid.
Var sugen på att plugga i Uppsala men pågrund av att jag hade bostad här redan kändes det enklare att bli
kvar här.
Bostadsgaranti
Bor tre mil från min studieort, skulle inte ha råd att flytta
Min studieort har bostadsgaranti och det kändes som en trygghet när jag flyttade till en ny stad för att studera.
Valde Sundsvall före Lund eftersom här får man bostadgaranti.
Valde bort orter där jag vet att det är svårt att få studentboende.
Jag såg att det var lättare att få tag på hyresrätt i Sundsvall än vissa andra studieorter jag funderat på, samt att
det fanns billigare lägenheter att köpa här uppe än på vissa andra orter. Tack vare det så kände jag mig
bekväm med att välja Sundsvall som studieort.
Det var relativt lätt att få lägenhet här jämfört med andra städer.
För att jag hade hört att det var lätt att få tillgång till en lägenhet om man samtidigt studerade. Men också att
hyrorna inte var så höga. Även att de fanns flera alternativ. Att de va bodstadsgaranti.
Att hitta någon bostad i samma ort som jag studerar.
Ville ej hantera stressen att kämpa för att hitta ett simpelt boende. Luleå var nära hemorten och hade relativt
minst problem för studenter att få boende.
Om jag skulle studerar där eller inte. Om jag inte hade boende så skulle jag inte studerar där jag gör.
Jag hade hört att det inte var lika svårt att få boende i Luleå som i andra städer och hade dessutom några
kontakter som skulle kunna hjälpa mig om det blev kris precis innan jag skulle börja
Jag kände att jag helst hade pluggat någonstans där det inte skulle vara allt för svårt att hitta boende och luleå
var inte det självklara valet utan jag hade tur att jag lyckades få min lägenhet innan jag accepterade platsen.
I Luleå kändes lite enklare att få bostad än t ex Lund, Uppsala eller lindköping. Ganska skönt. Men det är
fortfarande svårt.
Hade det funnit lägenheter vid mitt förstahandsval (Umeå) hade jag flyttat dit istället.
Är från Luleå och har många kontakter här.
Vill inte studera där jag inte får någonstans att bo tillsvidare
Hade jag inte haft möjlighet att få tag i bostad så snabbt som jag tänkte hade jag varit tvungen att bo kvar
hemma och pendla långa sträckor
Bra lägenhet så vill man fortsätta plugga! En sak som jag inte tycker om är att färg på väggen kan göra en
deprimerad. Väggen är grå och om man inte är från Sundsvall så är man inne i lägenhet i början och jag är
redan ensam för attest är inte min hemort och ännu värre att väggen är grå!
Det var de som lockade mig hit då jag hittade inga bostäder på de andra studieorterna.
Jag planerade för att kunna bo hos släktingar i Sundsvall om jag inte löste den via bostadsgarantin.
The price and unavailability of housing made me not consider stockholm at all.
Jag bodde redan hos mina föräldrar när jag valde sökte program.
Avgörande hur lätt det var att få bostad på studieorten.
Hade aldrig fått tag i ett boende längre söderut
Jag kunde bo hos släktingar om jag inte skulle få tag i boende på annat sätt.
Att det var lätt att välja denna ort då det fanns en bostadsgaranti för studenter.
Jag visst att boende i Sundsvall var lätt om man var ute i tid när lägenheterna släpptes. Till skillnad mot
Göteborg som var mitt andra val.
Eftersom det är garanti för de som flyttat från ett annat län får först garanti för studentlägenheter.
Eftersom att jag bestämde mig sent för att påbörja studier så misstänkte jag att jag skulle inte hinna skaffa en
bostad innan studierna började. Valde därmed Umeå som studieort för att kunna pendla varje dag mellan
universitet där och där jag bodde med med mina föräldrar.
Pris samt läge till skolan.
Jag kommer från Uppsala där det är omöjligt att få bostad, och valde därför att flytta till Umeå för att undvika att
bo hemma under min studietid.
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För att jag ska kunna studera hemma måste det finnas ett skrivbord med studieyta. Sedan är det viktigt att
lägenheten är tillräckligt nära skolan och med bra hyra så att man har råd att plugga.
Eftersom Mittuniversitetet har sett till att det är bostadsgaranti i Sundsvall blev det mer attraktivt att söka hit när
jag visste att jag hade någonstans att bo framför andra studentstäder.
The commute and price are both sensitive to me. The shorter time I spent I could visit more space much more
easier.
En av anledningarna till att jag vågade söka så långt bort som Sundsvall, (kommer från Göteborg), är att jag
hade bostadsgaranti i Sundsvall.Jag tag på en lägenhet samma dag som jag fick antagningsbeskedet.
Bostadsgaranti
Jag valde att studera i Umeå då jag hade kötid och lägenhet, annars hade jag inte börjat plugga
Det fanns en bostadsgaranti för studenter.
Annars skulle jag inte har tackat ja
Det hade viss betydelse då det var bostadsgaranti på Mittuniversitetet i Sundsvall.
Jag hade stått länge i kö så jag visste att jag hade chans att få en lägenhet här i Luleå. Mitt andra alternativ var
att plugga i Göteborg men jag visste att där skulle jag ha jätte svårt att få lägenhet.
Exempelvis Stockholm är inte attraktivt då det är svårt att få tag i boatad
Det är viktigt att veta att man har någonstans att bo när man ska börja studera.
Ville exempelvis inte söka till något universitet där jag inte visste om jag hade boende.
Jag valde en ort som var minst attraktivt för mig och dessutom längst bort från min hemort.
Jag hade inte börjat på universitetet om jag inte hade någonstans att bo
Vart i lulebo's kö sedan jag var 16 så jag hade chans på en lägenhet
Jag hade fått höra att det var enkelt att skaffa boende i Luleå (2015) vilket jag vill påstå att det inte var, bodde
på vandrarhem och inneboende hos en familj i ett år innan jag hittaede eget.
Då bostadsläget var riktigt dåligt när jag började plugga blev det en faktor att ta in i ekvationen av val av
studieort.
Lång kötid på bostadsbolaget.
Hur lätt det är att få tag på bostad.
Ville helst inte flytta
Då jag har barn och delad vårdnad har jag ingen möjlighet att flytta
Jag valde inte större städer för jag fick ingen bostad.
Kändes krångligt att flytta till en ny stad, nu kunde jag i värsta fall bo hos mina föräldrar
Vill trivas där jag bor, speciellt då jag flyttade 5 h iväg från hemstaden
Det hade varit svårt att börja studera någonstans där det inte går att få tag på ett boende i rimlig tid (för att
kunna påbörja studierna) till en rimlig hyra.
Lätt att få boende
Det är svårt att flytta till en helt ny ort utan vetskap om boende, men jag hade nog med kötid i Luleå för att få
tag i en bostad, så det var definitivt en del av beslutet att studera i Luleå.
I värsta fall så hade jag fått bo hemma hos mina föräldrar om jag inte fått någon lägenhet. Detta gjorde att jag
endast sökte universitetet i min hemstad. Jag skulle inte haft råd att köpa en bostadsrätt.
Sökte inte dit jag visste det var svårt att få bostad.
Hörde om att Östersund hade bostadsgaranti. I Stockholm tältar tydligen många studenter i början av terminen
då det är väldigt svårt att hitta bostad.
Bostadsbrist. Tur hade jag och fick en bostad annars hade jag aldrig flyttat till luleå.
Jag visste att jag ville plugga här eftersom min utbildning är väldigt bra, så jag ställde mig i flera bostadsköer
nästan 8 månader innan jag flyttade hit och hade ändå ingen långvarig bostadslösning när jag flyttade upp.
Jag hade min sambo.
Boendegarantin
Hade redan bostad så var skönt att få bo kvar.
Jag kunde bo hemma tills att jag hittade en egen lägenhet, jag behövde därmed inte oroa mig för att inte ha
något boende under min första studietid.
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Valde att läsa på distans för att slippa säga upp lägenheten och leta boende på annan ort.
Eftersom sundsvall har bostadsgaranti slapp jag oroa mig för boende
Ja, för det är inte lätt att flytta och börja studera någon annanstans än sin hemort. Därför blev valet att söka
utbildning i min hemort
På min studieort så finns det en bostadsgaranti för studenter som till viss del påverkade mitt val.
Här hade jag i alla fall kötid sedan tidigare så man kan få något vettigt boende...
Kortare bostadsköer i Luleå jämfört med de större städerna i Sverige
En av anledningarna till att jag valde att flytta till Sundsvall var för att jag har kontakter i Sundsvall som kunde
hjälpa mig att hitta boende, till skillnad från andra städer som jag funderade på men där jag inte kände någon.
Första saken som har betydelse för valet av studieorten är kurserna men därefter under man om man kommer
att ha ett tak över huvudet, behöva dela boendet med en total främling eller rent av hemlös under en period. Att
få vetskapen om att kommunen där du kommer att spendera dina två, tre respektive fem år dessutom erbjuder
ett hem är nog något som välkomnas av de flesta med öppna armar. Att veta att du har ett ställe att förvara inte
bara dig men även dina värdesaker borde vara en lyx som alla borde få ta del av.
Jag tyckte det var viktigt att det var lätt att få tag på en studentbostad, vilket det var med tanke på att jag fick en
ledig bostad samma dag som jag fick veta att jag kom in på utbildningen.
Jag väljer hellre en studieort där jag vet att jag har chans att få ett stadigt boende.
Min sambo bodde här så jag valdebatt gå vidare med min utbildning inga på LTU eftersom jag hade en löst
bostadssituation
Jag kommer 60 mil ifrån där jag studerar nu. Hade jag inte fått boende hade jag inte kunnat plugga.
Bostadsgaranti
Tänkte välja Stockholm men insåg att jag aldrig kommer att hitta en lägenhet där så det blev Sundsvall istället.
Då jag är från Härnösand hade jag då också kunnat bo hos mina föräldrar om jag inte hittat något i tid.
Bor såpass långt bort att pendling hade varit omöjligt.
Jag visste att bostadsgaranti fanns vilken spelade in.
Att jag var garanterad bostad dit jag flyttade
En bra bostad är en trygghet och gör studietiden mer värdefull!
Har man ingenstans att bo kan man inte studera på den önskade orten.
Det känns bättre att kunna gå hem till sin egna lägenhet ju äldre man blir, jag valde att flytta till annan ort för
studier men nästan lika mycket för att bostadsmarknaden här uppe är lättare än i Stockholm.
Där känns det nästan meningslöst
När jag sökte universitet valde jag det som jag hade bäst kö-tid på och så fort jag fick bekräftelse om att få
tillgång till bostad här så var de givet vars jag skulle plugga. Tankegången grundas på att man hör om
vartannat hur dyrt/svårt det kan vara att annars få tag i bostäder söderut.
Om jag inte fick boende skulle jag inte ha flyttat
Det underlättade betydligt att Östersundshem hade bostadsgaranti för studenter, absolut en faktor som fick mig
välja Östersund som stuidestad.
Nära skolan
Kändes lätt att flytta till en stad där det är relativt lätt att få bostad så man inte behöver ora sig eller stressa över
det.
För att jag flyttade 80mil och hade annars valt att inte studera.
Mittuniversitetet har bostadsgaranti därav mitt val.
Jag hade redan säkert boende i Sundsvall när jag sökte till utbildningen. Jag var osäker om min ekonomi skulle
hålla vid en flytt till Östersund och valde därför att studera på distans för att säkerställa att min ekonomi håller.
Eftersom jag bor i den stad där utbildningen fanns så ville jag inte söka någon annanstans och riskera att inte
hitta boende.
Vill gärna bo nära skolan
Det hade för mig stor betydelse. Jag ansökte om utbildning i Östersund främst för att jag vet att det är
någorlunda lättare (och billigare) att få tag i boende i Östersund jämfört med många städer i södra Sverige. Det
är viktigt för mig att inte behöva stressa över pengar eller att ha någonstans att bo (där jag dessutom trivs), då
det är nog stressigt att påbörja nya studier på universitet som det är. Jag är nästan ledsen nu att mina studier
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snart avslutas och jag tvingas flytta ut från min studentbostad, för jag har trivts så bra!
Även om min utbildning är upplagd på distans med ”uppsamlingsveckort 1-2ggr månaden (vilket gör att jag ej
är berättigad till en studentlägenhet) så vet jag hur mycket jag kämpat med att hitta lägenheter privat och under
tiden samlat köpoäng så var det inte så lockande att behöva börja om med den processen.
Vet hur svårt det är på vissa orter, valde därför att inte studera där -även om utbildningen i sig har bättre rykte
på dessa orter.
Jag skulle inte ha råd att bo själv med bara mitt studielån så jag valde att stanna med pappa och betala hyra
med pappa.
För mig var det viktigt att ha en trygg punkt att går ull under min studietid. Jag tycker livet på sidan om
studierna är otroligt viktig då man ska trivas där också!
Jag började studera direkt efter studenten och flyttade då ut för första gången och skulle flytta ihop med min
pojkvän och det var viktigt att han kunde få följa med mig då vi inte skulle klara långdistans. För mig gör det
även en enorm skillnad att ha ett stabilt boende, då jag inte hade det under hela gymnasietiden och det
drabbade hårt i prestationen i skolan och den mentala hälsan

 

20. Hur väl känner du till Hyresgästföreningen?
Antal svarande: 831 

1 Inte alls 2 3
4 Mycket

väl
Totalt Medelvärde

Så väl känner jag till Hyresgästföreningen 166 317 222 126 831 2,37

 
 
 

21. Ska Du rösta i valet i höst?
Antal svarande: 831 

 

 
 
 
 

22. Hur viktigt anser Du att bostadsfrågan är i det kommande valet?
Antal svarande: 831 

1 Inte alls

viktigt
2 3

4 Mycket

viktigt
Totalt Medelvärde

Så viktig är bostadsfrågan i kommande valet. 14 147 364 306 831 3,16
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23. Skulle Du vilja engagera dig för att påverka ungas boendesituation?
Antal svarande: 830 

 

 
 
 
 

24. Om du svarade ja i fråga 23, på vilket sätt skulle du kunna tänka dig att engagera dig?
Antal svarande: 177 

Jah vet inte riktigt, men kanske delta i liknande enkäter eller stötta på annat sätt.
Sommarjobb
Driva politiska kampanjer på campus
Opinionbildning, möten osv
Genom att rösta på de partier som är för välfärden och att allmännytta ska vara för alla och inte för de so. Vill
göra afärrer av det
Ta upp problem och lösningar på olika frågor. Till exempel bo med kompisar eller bo med föräldrarna om man
kan för att lättare hitta bostad.
Sitta i det kommunala bostadsbolagets styrelse eller genom ett politiskt parti.
Har funderat mycket kring att investera i studentbostäder. Lyckas jag spara ihop det som krävs är det mycket
möjligt att jag fullföljer.
Rösta och sprida ordet.
Politiskt. Att vara en del av ett utvecklingsarbete för att få fram realistiska och praktiska lösningar som ändrar
bostadssituationen för väldigt många.
Det är enkelt att sitta och tycka och tänka utan att veta hur resonemangen går hos politikerna. I tillägg till brist
på hyresrätter så är bostadsmarknaden så extrem nu att det är näst intill omöjligt för ungdomar att ensam
komma sig ut på bostadsmarknaden i dag. Jag skulle gärna höra hur politikerna resonerar kring just
bostadslösningar och få en chans att göra min röst hörd och berätta hur jag ser på det från en students
perspektiv.
Kanske komma med medborgarförslag, prata med politiker, sätta mig in mer i situationen
Inte helt säker på hur jag skulle gå till väga men anser att Sverige, däribland min hemstad söderhamn, är i ett
stort behov av billiga lägenheter. Det byggs visserligen mycket nytt och fint men enligt min uppfattning blir
dessa lägenheter aningen för dyra för nyanlända och studenter som just kommit ut på arbetsmarknaden att bo
i. Fler fräscha men kanske billigare lägenheter skulle uppskattas!
Vara med och hjälpa till att hitta priser anpassade för studenter, men också öka studenters rätt till att anpassa
sin hyresrätt efter deras mål. Samt hjälpa studenter att sätta krav på sin hyresvärd. Många är bara väldigt glada
att hitta någonstans att bo på, att man inte vågar klaga i rädsla för att hamna i osmedja med sin hyresvärd.
Oklart
Genom att det ska vara rimliga kostnader, ingen blir utnyttjad, rimliga väntetider osv.
Jag är redan politiker
Vet inte riktigt hur man kan engagera sig, känner rösta på rätt parti är en stor del av det. Informera den äldre
generationen om hur bostadssituationen ser ut för oss – alla kan inte ha en villa vid 25.
Försöka göra det lättare för studenter att få boende
Nej jag önskar inte engagera mig för jag tycker att om vi nu har politiker som ska sköta bostadssituationen och
som dessutom får betalt för det, ska jag då på ideel basis engagera mig. Låter jättekonstigt.
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Bostadsgarantier och max hyra för studenter för att fler ska kunna studera utan att hela CSN går åt till hyra eller
att den inte ens räcker till hyra
Genom ungdomsförbund.
Att ha det i åtanke när jag röstar, samt hela tiden tipsa yngre vänner och bekanta med hur de kan tänka vid
boendeplanering och hur de kan försöka påverka när de själva studerar.
Vet inte hur utan att bli politiker...
Bli mer engagerad och få bättre kunskap om ämnet
oklart
Genom att hjälpa andra att ta del av information som är svårläst och vara en kanal för båda sidor att
kommunicera.
Jag kan exempelvis vittna om den stundande bostadskrisen, både i Stockholm och i Umeå
Framföra åsikter, sitta med i runda bord-samtal, genomföra undersökningar på universitet.
Informera och utbilda.
Försöka göra så att det byggs flera bostäder och som dessutom är lättare tillgängliga för studenter.
Sprida information, sitta i fokusgrupper etc.
Är politiskt aktiv.
Jag vet inte, men vill få mer insikt i ämnet
Opinion
Skulle kunna erbjuda akutboende i mitt extra rum
Sprida kunskap
Engegera mig politiskt, få min röst hörd
Om jag får chansen att driva en fråga gällande bostadspolitik där ingen skall känna oro kring bostad skulle jag
hoppa på det tåget,
Politiskt
Ställa upp i kommunalvalet.
Att det ska bli billigare och förmånligare för unga att skaffa bostad
Föra berättelser om hur det är, hur situationen ser ut för oss unga högre upp till politiker osv.
Prata med politiker och berätta vad studenter behöver.
Öka medvetenheten hos unga vilka regler och krav som fina hos vostadsägarna. Vilka rättigheter och
skyldigheter vi har och hyresägsrba har.
Jag vet inte hur men jag skulle gärna vara med och påverka.
Vara delaktig och hjälp unga att få boende
Vet ej, men som 90-talist är den oerhört viktig för min framtid
jag skulle vilja säkerhetsställa att fler studenter har löst sin boendesituation innan studiestart. Jag har flera
klasskompisar som inte hade löst boende förrän 2-3 månader in i studierna. Detta påverkade dem och deras
studier väldigt mycket
Möjligtvis genom politiskt engagemang
Som student för närvarande vill jag gärna kunna ta de tillfällen som ges i akt för att belysa situationen och den
otrygghet flera av oss känt. Genom min utbildning kommer jag också få mer reell insyn inom detta område
vilket jag hoppas kommer ge möjlighet att arbeta med bostadsfrågan även på systemnivå.
Politiskt
Med det som är aktuellt, är inte tillräckligt insatt för att veta vad som behövs jobbas med men vet hur svårt det
kan vara att få ett boende, något som är otroligt viktigt för att exempelvis kunna klara av studierna.
Jag skulle kunna tänkta mig att engagera mig politiskt med boendefrågan. Alternativ arbeta för att ta reda på
vad invånarna tycker om boendefrågan, speciellt vad ungdomar/studenter tycker.
Vet inte, blir frustrerad att det ska vara så svårt att få studentbostad. Det kräver rika föräldrar eller kontakter för
att snabbt lösa boende.
Att kunna förmedla, och stötta, de som vill flytta till en ny stad/nytt land och hitta sin plats.
I och med att jag inte vet vad jag KAN göra har jag inget konkret svar. Men jag är absolut öppen för ett
engagemang.
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Jag vet inte, men det är viktigt att man har en egen plats där man kan lasta av och inte hela tiden anpassa sig
efter andras boendesituation. Det kan påverka ens studier oerhört mycket, mer än man tror.
Genom att min framtida arbetsroll försöka göra det bättre för de ungas boeendesituation i samhället
Politisk verksamhet.
Politiskt eller förening
Svara på enkäter
Engagera mig politiskt
Jag vet inte hur men jag kan absolut tänka mig att involvera mig på något sätt i frågor som rör demokrati, lika
rätt och möjligheter, och ungas levnadssituation.
Är dessvärre för dåligt insatt i frågan för att veta hur jag skulle kunna/vilja engagera mig mer
Vara med och trycka på viktiga frågor som rör boendesituationer.
Föra samtal med politiker/ansvariga. För att ge student perspektiv.
Uppmuntra diskussion, finansiering, planering och byggande av bostäder samt sköta bättre om de bostäder
som redan finns.
Genom att vara som en konsult eller panel när politiker eller företag planerar nya bostäder.
I ett politiskt parti
Bara veta hur man kan engagera sig, från de små stegen till de hela stora
Delta i föreningar där man kan diskutera sina åsikter med andra
I olika sammankomster där grupper av människor kanske kan diskutera bostadsfrågan med lokala politiker.
Jag vet inte, men jag vet att det är viktigt - inte bara för studenter utan unga över lag. De som tar examen och
söker jobb har det inte lätt. Hittar man ett jobb i Stockholm och inte har boende i Stockholm så blir det tufft att
både lösa dom extrema hyrorna i Stockholm + avbetalning av CSN. Det borde finnas någon form av "ungdoms-
lägenheter" upp till kanske 30 år så ska man ha förtur på vissa lägenheter med lägre hyra eller något i den
stilen, för att komma på fötter efter 3-5 år av studier och studieskulder.
Bli politiskt aktiv.
Jag vet inte exakt hur man kan engagera sig i frågan men såklart skulle jag vilja hjälpa till att förbättra
situationen för ungas boendesituation. Försöka uppmärksamma att detta faktiskt är något som bör diskuteras
och få folk att få upp ögonen för det mer. En bra början är kanske att bli medlem på hyresgästföreningen och få
kontakt med andra likasinnade.
Visa mitt stöd genom vara med på insamlingar eller demonstrationer
Politiskt
Jag vet inte hur men jag tycker att det är en viktig fråga som jag skulle vilja engagera mig i.
Om jag skulle få möjligheten att påverka skulle jag vilja vara delaktig och göra min röst hörd på sådant sätt att
jag kan visa mitt perspektiv och bidra med den kunskap jag besitter.
Jag vet inte hur detta skulle gå till, men skulle gärna göra det. Det finns mycket att förbättra.
Jag skulle vilja marknadsföra åt olika hyresgästföreningar, speciellt för de som inte kommer från Umeå eller
från den staden de ska plugga i. Jag hörde talas om Heimstaden av en ren slump och visste inte alls om att de
fanns ute på marknaden. Många studenter som mig går miste om att det finns fler hyresgästföreningar ute på
marknaden därför är det viktigt att jag som är student (trovärdig marknadsförare) också hjälper till åt folk som är
i min situation- kommer till en ny främmande stad och letar efter ett boende. Alltså anser jag mig själv som en
guide åt ''nyanlända'' studenter.
Ungdomar eller studenter ska ha företräde och inte behöva samla kötid när det gäller studentbostader.
Sätta mig in i den politiska debatten och rösta medvetet.
Vet inte vad man kan göra men kom med förslag
Driva frågan inom de politiska partiernas organisation. Samt att samtala med andra och därigenom göra det till
en viktig fråga i valet.
Har tidigare varit med och arrangerat workshops, panelsamtal och engagerat mig i studentkåren iför dessa
frågor. Idag är energin låg och engagerar mig mest i stöd till de som faktiskt arbetar med frågorna.
Kartläggning av situationen och informationsspridning.
Engagerar mig i annat så har inte tid att reellt engagera mig, men på en låg nivå genom att sprida information
via sociala medier exempelvis.
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Jag vet inte
Har blivit politiskt aktiv och kan tänka mig driva frågan för fler bostäder för studenter.
Åka till öppna frågestunder med politiker och ställa krav och frågor. Namninsamlingar
Bli aktiv i hyresgästföreningen. Gå på möten, för att kunna ge synpunkter osv.
Jag skulle till exempel kunna tänka mig att engagera mig i Sveriges Förenade Elevkårer. En av deras
huvudfrågor är just studenters boende och de genomför varje år undersökningar över hur boendesituationen
ser ut för studenter vid universitetsorter och högskolestäder.
Jag är redan engagerad.
skulle kunna tänka mig ge åsikter via enkäter eller liknande. Jag vet inte vad andra möjligheter som finns...
Arbeta för 1) Byggnadssubentioner för billiga hyresrätter 2) Mot införandet av marknadshyror 3) Mot
utförsäljning av allmännytta
Genom att rösta till hösten så har jag redan engagera mig.
Att upplysa om problemen som vi studenter har bland annat.
Vet inte alternativen ännu
Jag skulle på många sätt och vis försöka undervisa ungdomar hur saker och ting ser ut på RIKTIGT. När jag
började plugga hade jag INGEN koll på hur/var/när saker och ting gick till. För mig löste det sig som tur var.
 
Om jag på något sätt och vis kan hjälpa nyfikna och intresserade kidz att börja plugga, som kanske tvekar pga
dålig koll på boende, vore jag nöjd!
Jag vet inte hur man går tillväga, men något borde man kunna bidra med.
Jag skulle själv vilja investera i lägenhet eller kollektivboende till unga/ studenter eller blandad målgrupp.
Jag skulle vilja men har inte tid pga att jag studersr heltid
Ingen aning
Jag är redan engagerad i branschföreningen Bostadsrätterna och sitter dessutom som ordförande i min
bostadsrättsförening.
Hjälpa till att driva frågan på alla plan
På något vis jobba med att studenter ska ha samma standard på boendet. Golvmattan ska sitta fast, det ska
vara fräscha korridorer så att man vill fortsätta ha det så.
vet inte rikitgtig
Hjälpa företag som främjar detta ämne genom att informera på skolor om hur situationen ser ut och vad dessa
företag gör för att förbättra detta. Även sprida budskapet på sociala medier eller dylikt, samt representera
studenter och ungdomar vid styrelsemöten gällande detta.
Det är för lite lyhördhet mot de unga i dagens politik och de unga har för dålig koll på vilka rättigheter de har i
frågan. Sprider kunskapen om hyresgästföreningen så fort jag hör att det äe någon vän eller bekant som inte är
medlem.
Politiskt
jag är med i ett politiskt parti och arbetar för mer hyresgäst-fokuserad bostadsmarknadspolitik.
Vet inte
Hjälpa till att skapa nätverk för andrahandsuthyrning, temporära lösningar osv. så att alla ska kunna känna sig
trygga att de åtminstone har NÅGONSTANS att bo. Så är inte fallet idag.
Genom studentkåren på universitetet då dem hjälper studenter att förmedla kontakt.
Vet inte riktigt men försöka driva frågan om att bygga fler hyresrätter, dels för att minska köerna men också för
att göra det möjligt att kunna bo kvar efter sin studietid i samma stad, det en kan få nu är studentlägenheter
vilket betyder att en inte kan bo kvar efter avslutade studier. Så billigare och fler hyresrätter! En ska inte behöva
ha ett kapital (av ex. föräldrar) för att kunna bo drägligt.
I en idealförening som arbetar för att påverka boendesituation för studenter positivt
Genom att debattera frågan med mina vänner och familj för att få dem att rösta på rätt parti.
Kanske, tycker det är viktigt att politiker tar studenter på allvar.
Jag skulle viljja se en social mobilisering bland unga där man själv känner att ens egen röst blir hörd. Att
politikerna ska kunna ha en dialog med de unga som lider av bostadsbristen som mest kommer vara
superviktigt för att skapa förståelse och för att bygga ett sätt att lösa problemet TILLSAMMANS. Om jag skulle
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engagera mig skulle jag vilja se till att detta är en av sakerna som händer.
Vet inte riktigt, men är duktig på att prata och argumentera
Så att det finns bostadsgaranti i samband med studier på universitet i hela landet.
Genom att rösta
Kårengagemang främst
I studentkåren på skolan.
Är redan engagerad kårmedlem.
Bli medlem i olika bostad/hyres styrelser.
Påverka politiken
Jag anser att det är viktigt att unga ska få känna att det finns en möjlighet att flytta hemifrån när man har
inkomsten. Det är svårt i dagens samhälle att kunna få en bostad och att inte bara bygga nya dyra bostäder.
Jobba för att göra etablering efter studietiden lättare. Detta för att möjliggöra för att fler studenter stanna i
Sundsvall och påbörjar sin karriär här.
Genom att ta mitt ansvar och rösta.
Gå med i en förening och göra något aktivt. Jag vet inte exakt vad.
Jag tycker jag vill ha bostad är en bra organisation som jag skulle kunna tänka mig engagera mig i när min
nuvarandra förtroende post löper ut
Kunna lyfta fram åsikter till politiker, agera språkrör
Kanske genom sociala medier med att skapacka en sida för bostäder för unga.
engagera mig mer i kommunen.
Kan tänka mig att va så kallas clicktivist. Alltså dela på sociala medier och så.
(Har inte tid just nu i livet)
Har tyvärr inte tid över föratt justera mig.
Jag skulle gärna svara på fler ankäter om det fanns chans till utdelning, så att säga.
Lite oklart, men skulle vilja göra något för att standarden på lägenheterna ska höjas och hyran sänkas. Många
studentbostäder ser ut som skräp om man ser på tapeter, tak och golv tex. Hyran på många lägenheter är
otroligt hög och en stoor del av studiemedlen går åt till den. Kötiden upplever jag är orimlig i vissa fall oxå. Tex
om jag ska få en lägenhet(inte ett rum) hos bostaden skulle jag ha behövt ställa mig i kö när jag var 8-10år, då
visste jag ju knappt vad ett universitet var.
sitt med i en styrelse och diskutera med politiker hur situationen ser ut och hur vi tillsammans kan lösa den.
I så fall genom att hjälpa till att hitta boenden eller liknande. Inte stå på arbetsmarknaden och föreläsa.
Det gäller ju att visa problematiken att studenter kan tvingas avsluta sina studier eller annat för att man inte får
tag i boende eller inte har råd med ett boende idag. Studenter ska inte behöva börja livet med att sova på ett
golv eller soffa för att viljan finns att studera.
Hade tankar om att starta en sorts bostadsförmedling där vi står upp för studenterna och försöker lösa
bostadssituationen, de flesta studenter har inte tid eller kompetens för att veta vad de har rätt till. Många som
har andra hand betalar upp till 50% mer än urpsrungliga hyran som är groteskt med tanke på att de är
studenter(fattiga).
Driva kampanjer, skriva/kommentera artiklar. Skriva motioner.
Engagerad politiskt redan
Sitta med i en styrelse .
Skriva på namnlistor osv
Hade velat, Men har redan otroligt mycket att göra så då hade de behövt passa mitt schema.
Det vet jag inte riktigt, då jag känner att jag inte sitter i en sådan position till att kunna göra det. Men fanns det
något jag kunde göra, så skulle jag nog göra det.
vet inte vilka sätt som finns?
Genom att engagera mig i en politisk parti och därigenom kunna få påverka och föra min röst hörd
Med ert medlemskap i Moderata ungdomsförbundet.
Vet inte vad det hade kunnat vara. Vet att båda kårerna på universitet är i ständig kontakt med Luleå kommun
ang bostäder åt studenter.
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Jobba för att få ner priserna för studentbostäder och förbättra hyresvärdarnas syn på studenter och
studentbostäder.
Ställa krav mot politiker. Kan tillochmed tänka mig sitta i någon styrelse för hyresgästföreningen.
Vet ej
Jag tycker bostads situation är en mycket viktig fråga. Det är akut brist på bostäder och vi unga har svårt att
söka nya bostäder. Om det finns något sätt att engagera mig i frågan skulle jag göra det. Som ex att belysa
problemet för alla och politiker
Oklart exakt hur men ser det som en väldigt viktig fråga.
Svårt att säga, men uppmärksamma fler i hur viktigt det är att ställa sig i kö för boende om man ens ska ha en
liten chans att få egen lägenhet
Genom att informera så att fler personen kan påverka och tillsammans säkra ungas boendesituation.
Skulle vilja va med i någon grupp eller parti som stödjer studenterna i denna fråga. Försöka påverka politikerna
till det bättre.
Mer studentlägenheter, mindre hyror!
Skulle jag ha tid trots studierna skulle jag engagera mig på vilket sätt jag än kan.
engagera sig i projekt om byggnad av fler bostäder.
Öppen för förslag!
Har inte mod nog att engagera mig politiskt, något som annars är en rimlig väg att gå. I storstäderna har
studerande vänner stora problem med att hitta boende att kunna bo kvar i under hela studietiden. Fler share
house-liknande studentboenden skulle kunna vara något.
Genom Indirekta handlingar som annat undersökningar och namninsamlingar.
Politisk och även i någon form av NGO med frågor som rör bostadsmarknaden
Dela mina erfarenheter så att folk förstår den aktuella situationen om bostadkrisen i Sverige inte bara för
studenterna utan för alla andra.
Motivera de unga att komma med förslag. Kanske studiecirkel för bostadsparande. Förslag om förbättringar.
Politiskt, troligtvis. D.v.s. förenkla processen att få bygglov och på så vis generera större möjligheter för
byggföretagen samt unga som behöver bostad.
Jag tror att det finns andra som kan mer om situationen än mig, Men jag kan delta i diskussionen.
Informera/Tilsa hur man går tillväga, vad man ska se upp för m.m.
Jag känner inte att jag är tillräckligt påläst för att kunna debattera med högre uppsatta personer inom ämnet
som förmodligen kunnat förbättra situationen. Möjligtvis kunna annonsera lediga boenden när jag vet om att
andra studenter behöver hyra ut i andrahand på grund av diverse orsaker, anordna möten för att nå ut till andra
ungdomar för att tillsammans försöka göra skillnad (sätta press på politiker, kårer och så vidare). Jag vet inte
riktigt på vilket sätt jag kan engagera mig i men jag har tid för att göra det och olika kompetenser som jag tror
kan vara användbara om behovet är stort.

 

Frågor om Hyresgästföreningen
 

25. Har du varit i kontakt med Hyresgästföreningen i något sammanhang?
Antal svarande: 831 
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26. Är det något du vill skicka med oss om Hyresgästföreningen eller din bostadssituation?
Antal svarande: 129 

Hyran är för hög i Lindsdal utanför Kalmar
Nej
Nej
Att hjälpa även personer som flytt till Sverige eller som på annat sätt har svårt att få boende.
Kämpa på, hör ni! Ni jobbar på bra!
Nja. Vet inte
Läs tidigare svar om det med hyresreducering
Jag bor tillsammans med en vän som flyttade upp till Umeå (från Uppsala, som jag) ungefär 3 år efter mig och
han stod helt utan boende. Varav jag tecknade ett nytt bostadskontrakt så båda skulle få boende. Fastän jag
flyttade längre från skolan, behövde någon hjälpa honom. Annars hade han, liksom sin klasskamrat, behövt bo
på vandrarhem i obestämd tid.
Bra att ni finns! Ska bli medlem så fort jag är klar med mina studier!
Nej
Gällande svar om ”rimlig” hyra. Hade jag varit 10 år yngre hade denna lägenhet varit för dyr under studietiden,
för vad jag får idag, är den ändå rimlig. Särskilt i kontrast till att ha bott i Stockholm innan.
Nej
Nä
Hyresgästföreningen knackade på min dörr för någon vecka sen. Kände faktiskt inte till dem sedan innan
förutom att man hört talas om dem i förbifarten. Läste på lite efter om föreningen och ser vilken viktig röst det är
i debatten och att hur viktigt det är att människor orkar engagerar sig mot hyreshöjningar som smyger sig på.
Fortsätt med ett arbete!
Sänka alla hyror eller ge subvention för studenter.
Sluta gå hyresvärdarnas ärenden. Varför är ni positivt inställda till s.k. "marknadshyror", när detta endast
gynnar hyresvärdarna? Det känns inte som att ni är på hyresgästernas sida. Jag har tidigare varit medlem i
hyresgästföreningen, men lämnat.
Jag är verkligen nöjd med min boendesituation under studietiden dock är det ett stressmoment att veta att man
snart tar examen då det känns näst intill omöjligt att få tag i nytt boende. Detta måste ändras.
Tacksam över att ni finns och att ni har skickat ut en enkät om det här så att fler unga människor som vill
någonstans har möjlighet att skaffa sig utbildning utan att behöva stressa över boendesituationen.
Nej.
Jag förstår att det kan finnas krav på funktionsanpassadd lägenhet för att alla ska kunna bo i lägenheten - men
måste absolut ALLA lägenheter vara anpassade. Det gör att ex boendeytan påverkas och inte blir fördelaktig
för alla boende, vilket heller ger någon mening om det ändå inte anpassas fullt ut i övriga utrymmen
(trappuppgång med ex dörröppnare, ramp för rullstol, synanpassade trappsteg, etc).
Nej.
Inget speciellt
Jag tänker på alla som får hyra ett rum av någon för priser de hade kunnat få en egen lägenhet för, men det
finns inget alternativ därför att de inte visste innan gymnasiet vilken stad de ville studera i.
Nej.
Fortsätt göra det fina jobb ni redan gör - är medlem och kan inte tänka mig att inte vara medlem!
nej
När jag ska ut och jobba efter studierna kommer tillgängliga bostäder spela stor roll i valet av vad jag ska jobba.
Bygg fler studentbostäder
Att ni är viktiga.
Bra att ni lägger energi och tid på viktiga frågor
Det är mer eller mindre omöjligt att få någon hyresrätt i första hand, ifall om en inte stått i kö i minst fem år. Pga
detta har jag haft orimliga hyresvärdar som krävt mycket mer än rimligt. Nu hyr jag dock i andra hand av en
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klasskamrat och har vunnit ett case i hyresnämnden mot en tidigare hyresvärd, vilket är bra. Men får bara bo
här ett år och blev fortfarande utsatt för lurendrejeri ifrån två tidigare hyresvärdar. Har sedan första bedrägeriet
varit med i Hyresgästföreningen, och de känns tryggt att ha ett juridiskt ombud in case att de skulle behövas
igen, så en inte helt själv behöver dra i ärenden.
Ja att fler äldre hyresrätter ombildas till bostadsrätter då jag inte vill hyra längre för det är en otrygg boendeform
för mig.
Att det borde vara reglerat hur pass högt en hyresvärd får lägga hyran till sina hyresgäster som hyr av denne i
andra hand.
Att ni gör ett viktigt jobb för oss studenter som inte allla har lika förutsättningar kring makt, kunskao eller
pengar!
Tack för ert jobb!
Gl
Den bostadssituation jag nu landat i känns relativt trygg för första gången på länge, vilket jag är väldigt tacksam
över. Med det sagt känner jag som hyresgäst att jag förväntas vara just det och inte kunna ha några krav alls
mer än tak över huvudet. Jag önskar att förhållandet hyresgäst-hyresvärd kunde vara något mer jämbördigt
trots att marknaden är tuff för oss hyrestagare idag.
Spärrpolicys som gör att man inte kan söka ny bostad vid uppkörp av bostäder
Nej
Inte just nu
Nej.
det krävs fler bostäder, hyresrätter. De behöver inte vara stora, det viktigare är att många fler byggs
Visa er mer och uppmärksamma mig och andra studenter och hur ni arbetar och om ni kan hjälpa oss på något
sätt.
Vik er inte. Kämpa emot marknadshyrorna istf att ständigt kompromissa.
Uppmuntra unga att bo hemma längre så att det blir färre på bostadsmarknaden och bygg fler bostäder.
Fortsatt gör det fantastiska jobb ni gör!!!
Nej
Gratis hyra under sommaren då få studenter bor här då.
Ta hand om nya studenter med boende om man är från annan ort
Nej, jag har ett kedjehus men har använt mig av hjälp från hyresgästföreningen för många år sedan då jag
hade problem med min hyresvärd.
Jag har inte varit i kontakt med er i någon situation för jag har haft turen att inte behöva det. än. men känner
mig trygg i att vara medlem och kunna få hjälp om jag behöver. tack
Studenter och ungdomar är också människor och vill ha en anständig, ren och trygg levnadssituation.
Nå ut till privata husägare om möjligheten att hyra ut som kollektiv. Göra det mer attraktivt att hyra ut stugan
etc.
Som student kan det vara svårt att få en bostad efter man studerat klart (även om det också är svårt redan som
student)
Ni har höga hyror :)
Hyresgästföreningen är bäst!
Det borde finnas rättigheter att bo billigare om man är studerande med restsymtom efter svår sjukdom, dvs när
man inte längre kan jobba vid sidan av studierna.
Önskar tydligare kontrakt, utan dolda konsekvenser tex. Jour kostnader etc.
Nej
Trasiga grejer och dyl. kan ta väldigt lång tid att få åtgärdat. Väntade i två år på en väldigt läckande kökskran
t.ex.
Se över försäljning av kommunala hyresrätter, går det verkligen rätt till?
Det är bra att hyresgästföreningen finns, även fastän jag inte haft behov av att kontakta den ännu.
Ni är inte ett dugg pålitliga, ni står inte upp för hyresgästerna alls och låter hyresvärdarna komma undan med
allt möjligt skit. Ni är en front utan syfte.
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Att ni aktivt jobbar på att Rikshem och Lulebo fortsätter att rusta upp området. Inte minst lekparkerna för barn
är under all kritik- söndriga plankor, träd som nästan faller ned på gungorna osv.
Jag anser att jag betalar på tok för hög hyra för vad jag får, men eftersom det är brist på bostäder finns det inte
direkt någon möjlighet att flytta då alternativen är få och konkurrensen hög.
Heja er!
Se till att folk slutar att utnyttja unga studenter...
Göra separata kötider för studentlägenheter och vanliga hyreslägenheter, inte speciellt roligt att bli av med flera
års kötid för att endast kunna bo i en studentlägenhet så länge du går skola.
Var mer aktiv vid universitet och synbara! Ni behövs...
Tycker det är tråkigt när en upplever att det är problem med något i lägenheten och det inte uppmärksammas.
Ni borde göra attraktiva kampanjer på universitet/högskolor för att fler ska kunna känna till er och vad de kan få
hjälp med.
I haven't
Gör mer för att nå ut till studenter, kanske någon kampanj att ge biobiljett eller något om man går med?
Nej
Jag är väldigt tacksam åt att Hyresgästföreningen existerar och med det arbete ni bedriver. Det är en stor
trygghet att som hyresgäst veta att jag kan vända mig till er i frågor som rör mitt boende. Tack.
Nej
Ja, jag tycker att Hyresgästföreningen ljuger i sin marknadsföring och den typen av oseriösa argument som
framförs lägger ett löjets skimmer över Hyresgästföreningen.
Jättebra att dom finns, jag fick hjälp av deras hemsida när jag skulle hyra ut min lägenhet i andra hand under
min utbytestermin.
Att det borde vara enklare och snabbare process att få tag i studentlägenheter i Umeå Kommun. I dagsläget är
kötiden 1 år hos Bostaden.se.
Jag behövde vid ett tillfälle hjälp med att förmedla en dispyt mellan mig och min hyresvärd vilket jag fick hjälp
med från hyresgästföreningen, och det var guldvärt! Men jag skulle önska att hyresgästföreningen kunde jobba
hårdare mot privata hyresvärdar gällande hyra och hyreshöjningar.
Om ni på något sätt kan ha större inverkan på att påverka kommunens rätt till att sälja av områden innan de
frågar deras boende om det vore det fantastiskt. Många av oss boenden som bor på Mariehem eller Carlshem
upplever att försäljningen gick över våra huvud och det fanns inget att göra förrens det var för sent.
bli mer aktiva påtryckare inom lokala kommunala politiken i alla kommuner i landet, särskilt i de kommuner där
invånarantalet sjunker.
Nej.
Nej
Jag bor i studentkorridor. Den första byråen sålde byggnaden till den andra byrån
nej
Saknas duschar, ohygienisk
Jag uppskattar verkligen att ni finns då jag tidigare har varit påverkad av en situation där ni har indirekt löst den
till er när jag trodde att det var "kört" för min egna del.
Gör gärna hembesök. Känns personligt!
Ja, hälsa dem att sluta vara såna mesar och stå på sig lite
Jag vill skicka med att: snälla kom och måla om väggarna till vitt. Jag tycker inte att det är trevlig att mitt rum är
grå. Jag har redan mycket att plugga och kommer hem och ser att mitt rum är grå så mitt liv är ännu mer grå.
Jag skulle uppskattar väldigt mycket om ni målat om mitt rum!
Min hyresgästförening är Mitthem och dem är alltid tillgängliga och trevliga. Har nog felanmäld min lägenhet 1-2
gånger och de har löst mitt problem på bara 1-2 dagar. Mycket tid, har även fått mycket hjälp av deras
kundtjänst som alltid är trevliga.
Återigen, ofattbart att det fortfarande är tillåtet att röka inomhus, oavsett om grannarna tvingas andas in röken.
Jag vet inte. Informera mig om er om jag behöver veta nåt om er.
Nej. Däremot är det synd att det ska vara så styrt om en hyr en bostadsrätt i andra hand från styrelsens sida.
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Hur kommer det sig att Lulebo kan få höja hyran på parkeringsplatserna utan att göra ett utskick via mail eller
post?
När det gäller en höjning på närmare 20% I ett studentområde?
Konstigt formulerad fråga, vet inte vad jag sla svara.
Jag tycker det är stressande att hyran höjs varje år.
Nej
Det här varit lite stökigt senaste tiden med kommunens försäljning av (bl.a.) min hyresfastighet.
Har bara bra erfarenheter av Hyresgästföreningen med allt förutom personen som var vid min dörr och skulle
sälja in det. Han var påträngande och gav känslan av att han inte skulle ge sig innan han fick ett Ja. Bra för att
få en und den månaden men kanske inte för att kundservicen .
Vet inte riktigt vad dom gör eller varför jag borde veta. Detta borde dom jobba på att få ut mer.
Nej.
nej
Tycker att det är riktigt dåligt att i dagsläget kan jag nå min bord 2 timmar varje vardag om det inte är akut. Och
det är inte ens majoriteten av gångerna jag fått tag på hen varken mail eller telefon. Se till att allt runt om själva
bostaden också funkar!
Jag tycker detta är värt att lyftas! När jag började studera så hade jag två veckor på mig att hitta ett boende
innan skolan skulle börja. Jag ringde överallt och de på universitet skratta såväl som hyresvärdar som jag
ringde till. Det är över två års tid i en bostadskö, detta leder ju att ska man ha en chans till ett boende så måste
jag vara 17 år och bestämma mig för vad jag vill i livet. Detta är taskigt mot dagens unga!
Ha bättre kontakt med studenterna.
Jag vet folk som sovit på vandrar hem i över ett år för att det inte finns några lägenheter här, det känns inte så
rimligt.
Min boendesituation är inte hållbar. Jag vill flytta, men jag har inget att flytta till. Jag har klagat till min hyresvärd
ganska många gånger om den relativt nyinflyttade grannen bredvid mig om att hen stör på diverse sätt men
inget händer. Jag har dessutom klagat på att torktumlaren i tvättstugan inte fungerar ibland, det är dessutom
väldigt kallt i tvättstugan så skall man hänga tvätten där (när torktumlaren inte fungerar) så tar det minst ett
dygn innan tvätten är torr. Vad jag än hör av mig för så blir jag dåligt bemött med en ”lilla gumman”-attityd, att
jag inte förstår bättre. Här vill jag inte bo kvar, men det finns ingen annanstans att vända sig då bostadsbristen
här i Sundsvall är stor.
Se över huruvida privata hyresvärdar har rimliga hyror i förhållande till marknaden i resterande delar av
Sverige, jag tycker att min hyra är orimligt hög för att vara en studentlägenhet som är byggd år 1976.
Min hyresvärd vill höja min hyra ännu mer. Det känns jättetungt då hyran redan är hög och jag som studerar
heltid + har 2 extrajobb känner att jag gör allt för att bo kvar där jag bor. Det skulle kännas hemskt att behöva
flytta hem till mina föräldrar igen om jag inte längre har råd och eftersom det är sådan bostadsbrist.
Lägenheten är liten och väldigt dyrr, boendet saknar även rimlig standard då mycket av inredningen är från
tiden då mina föräldrar var barn, hyresvärden bryr sig inte heller om hur miljön ser ut, trasiga bänkar, hissen går
sönder väldigt ofta, de som fixar den har själva sagt att den borde bytas ut men att hyresvärden inte vill lägga
de resurser som krävs. Studentbostäder prioriteras inte helt enkelt etc.
Se över boende situationen i luleå. Inte klokt om folk är utan värme pågrund av trasiga element eller
vattenskaddade köksluckor.
Att ni bör jobba för att Lulebo ska värna och försöks hjälpa sina hyresgäster. Att jag inte ska behöva känna att
jag är till besvär varje gång jag ringer Lulebo.
Hjälp till att sänka hyrorna i för studentlägenheter det tar 3500kr för att bo i en vrå på 9 kvadrat.
Fortsätt jobba för att hyran inte höjs!!
Hjälp oss sänka hyrorna
Nej
Jag får inte ens bostadsbidrag fastän jag inte jobbar eller så.
Höj inte bostadspriset mer, utan hjälp istället att forma framtidens arbetare/ingenjörer genom att ta bort den
lasten från de ungas axlar.
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Sänk hyrorna för studenter
Nej
Bättre bemötande
Nej
Tack för att ni finns. Jag tycker om er tidning mycket och har lärt mig mycket. Läser oftast nästan hela tidningen
blad för blad.
Försök att få hyresvärdarna att förstå att om man bygger student lägenheter så borde de förstå att man inte är
miljonär och inte tjänar lika bra som en som jobbar. Därför kan man inte lägga hyrorna på 10000kr. När man
kan få en liknande lägenhet för typ 7000kr om man byter hyresvärd. Tyvärr har ju inte den hyresvärden lika
många lägenheter men alla vill ju ha billigare lägenheter. Då stannar man ju längre på samma boende också.
Jag är nöjd med min situation och många lägenheter i Luleå står t.o.m. tomma. Däremot kommer snart  större
kullar söka sig till studier, vilket kommer innebära ett högre tryck på hyresrätterna.
Nej
Har ingenting att kommentera.

 

27. För att ha chans att vinna en månadshyra, motivera varför just du ska vinna. Fyll sedan i dina
kontaktuppgifter här nedan. (obs krävs för dig som vill vara med i utlottning av månadshyra)
Antal svarande: 688 

För att jag, precis som många andra, tvingas betala extremt höga hyror för att det inte finns några andra
alternativ. Antingen bor vi kvar och betalar, eller så har vi ingenstans att bo. För att studielånet borde räcka till
mer än bara boende och mat, iallafall en månad.
För att det finns mycket roligare grejer att lägga 4702 kronor på under en månad, speciellt när den måste
betalas även under min praktikperiod som sker på annan ort.
För att jag aldrig vinner i lotteri och nu är det min tur :)
För jag har en väldigt hög hyra som jag, som tur är, kan dela med min sambo. Men jag skulle gärna lägga de
pengarna en månad på ex. kurslitteratur eller annat nöje för det behöver man också unna sig under studietiden!
För att jag lever i en distansrelation som innebär ganska dyra kostnader för resor. I kombination med att jag är
väldigt engagerad i en ideell förening har jag inte heller speciellt mycket tid över att jobba extra vilket gör att jag
sällan har några pengar över till annat än mat och hyra. Att få en hyra "över" skulle göra att jag kan slippa ha
pengaångest flera månader!
Att betala hyra med studiebidrag är inte kul, då finns inget kvar när månaden är slut. Den eviga stressen,
kommer pengarna räcka?? Jag tror att min hjärna kommer slå bakut. Att få tänka på en hyra mindre, skulle ge
ro i själ och sinne. Då kanske jag skulle kunna leva, istället för att krypa på knäna och efter pengar treva.
För att jag tvingades betala dubbla hyror en period för att få ned min hyra permanent till ett rimligt pris under
studietiden
En månad utan hyra betyder pengar att spara till resan jag och min syster ska göra i sommar, det hade varit
fantastiskt!
I maj bohaget jag med mig tar, då jag från en lägenhet till en annan flyttar. På grund av detta jag självklart
dubbla hyror har. CSN och extraknäck i all ära, men en betald hyra hade ju gjort våren lite enklare att uthärda'.
Jag skulle behöva vinna då jag inte får ta så mycket CSN längre vilket hade underlättat en månad för mig. Att
få spara en månadshyra istället för att göra av med den hade bidragit till lite lugnare vardag en månad för mig
med mindre jobb, stress och gråa hår!
Jag är ensamförsörjande småbarnspappa. Jag har en höggravid fru, en 6åring, en 19månaders bebis. Just nu
pluggar jag för att bli präst som jag så länge velat men inte kunnat. Jag jobbar 100% heltid för att få allting att
gå runt.
För att min hyra är dyr och jag har hittils inte misslyckats på en tenta.
För att det hade varit ett tillfälle för mig att lägga undan pengar till sommaren då jag vill resa och samla krafter
inför studierna igen. Jag har lagt en hel del pengar på möbler då jag är nyinflyttad så en månads betald hyra
hade varit till oerhört stor uppskattning.
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Som student lever man i princip på lånade medel då man pluggar på heltid och inte har något extrajobb. Halva
mitt CSN går åt till just hyran. Därför hade det varit jättekul om jag vann en månadshyra, så kunde jag göra
något roligt för de pengarna jag sparar på att inte behöva betala hyran den månaden!
För en ensamstående två barns mamma som studerar heltid vore de guldvärt att få vinna detta pris
För att min hyra är alldeles för dyr för en student, att få ett "bidrag" till hyran en månad skulle underlätta
massor!
Hej jag skulle behöva vinna min månadshyra för att det har varit väldigt knappt om pengar nu ett tag och jag
försöker spara till en resa till min bästa kompis som nu bor i Zürich. Jag saknar henne enormt och vet att hon
känner sig lite ensam så vill verkligen kunna åka och krama om henne!!!
Som en fattig student skulle en månadshyra göra en otroligt stor skillnad i privatekonomin! När jag flyttade till
Umeå för att börja studera med min sambo hann vi bara bo i vår lägenhet i en vecka innan en stor vattenskada
upptäcktes och vi fick flytta ut igen. Sedan dess har väldigt mycket krånglat angående vår boendesituation och
en månadshyra hade suttit väldigt fint som tröst! :)
Med den nuvarande hyran blir det inte mycket till övers. Hade vart härligt att få unna sig att göra nåt kul i
sommar med vännerna
För att jag ska kunna spara pengar och inte tvingas jobba extra för att ha råd att studera. Kommer inte kunna ta
studiemedel under hela min utbildning då jag redan förbrukat en del av mitt CSN.
Vore naturligtvis trevligt att slippa gå back en månad! Men jag svarade mest för att vara hjälpsam så det
behövs inte :)
Att slippa betala hyran en månad skulle vara guld värt. Tänk så mycket annat roligt jag kan göra för dem
pengarna. Skulle vara rena drömmen :)
Det skulle ge mig utrymme att spara mer så jag kan betala så mycket jag kan på mitt CSN lån
Att vara studerande är inte alltid lätt ekonomisk och tyvärr måste jag betala hyra även under sommaren vilket
många studenter slipper. Jag kommer inte vara i Umeå under den tiden och en hyra betald skulle göra att jag
kan ta lite ledigt i sommar och njuta av min tid som student!
Jag har 2 lägenheter. 1 studentlägenhet i Umeå där jag studerar och 1 i Göteborg där min familj bor. Det skulle
vara kul att vinna 1 månadshyra för min studentlägenhet i Umeå.
Jag är fattig och behöver pengarna.
Anledningen till varför jag ska vinna är för att jag försöker spara ihop pengar till sommaren, så skulle vart nice
om jag kunde få betalt för en månad &#128522;
Under de fyra kommande månaderna tvingas jag betala totalt 34 976kr i hyra pga uppsägningstiden i min
andrahandslägenhet jag bor i nu tvingas jag betala hyra tom 19  juni och jag får tillgång till min studentlägenhet
(förstahandskontrakt) 1 mars. Med en inkomst på 10 000kr och en hyrekostnad på 8744kr/månad blir min
budget väldigt tight som ni förstår :( därför skulle en månadshyra mindre att betala underlätta väääldigt mycket
för en fattig student!
Jag får inget studiebidrag för jag har läst på högskola förr utan att ha lyckats. Nu pluggar jag framgångsrikt men
är ändå en hel termin kvar tills jag kan få CSN, mina föräldrar har knappt råd för mat åt sig själva och kan
knappt hjälpa mig. Det hade hjälpt mig så mycket om ni betalade min hyra en månad....
Jag lever just nu utan tv, som student är det svårt att ha råd att lägga undan pengar för att köpa sig något fint,
om jag kan spara in på en månadshyra så skulle jag ha råd att skaffa mig en tv.
För att jag/vi i maj inte kommer kunna täcka mina månadsutgifter (beonde & mat) samt i Juni inte kommer få
något CSN bidrag alls vilket betyder att jag kommer behöva ta från mina sparpengar samt extrajobba så jag
kan betala mina räkningar!
Helt enkelt för att jag tog mig tiden till att besvara det här frågeformuläret utförligt. Det är ju det som är själva
syftet med den här enkäten. Sedan är jag en rätt trevlig person också, som sköter mig finfint som hyresgäst,
med undantag för att jag dragit över tiden i tvättstugan någon gång och fått en arg lapp av en annan hyresgäst
för det, men vem är väl perfekt? ;)
Varför jag just vill vinna hyran är för att jag vill kunna köpa mig en ny säng till min lägenhet, då jag just nu
endast har en tältsäng... Jag sparar och sparar, men det tar tid när man är student och inte har någon riktig
inkomst.
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För att jag ska isåfall ordna en nudelfest för hela kvarteret!!
Jag och boendesituation har en härlig historia. På tio månader i Luleå flyttade jag runt sju gånger, och klarade
studierna galant. På 4 år är jag inne nu på min tionde flytt (nuvarande Garaget). Jag läser master i Socialt
Arbete och trots alla flyttar har studierna gått galant, samt så har jag engagerat mig i Luleå som Phösare,
Utbildningsbevakare i Sektionen och Kåren och nu i Umeå engagerar jag mig som Buddy. Så jag skulle vilja
påstå att min kämparglöd är min motivering till varför just jag ska vinna månadshyran.
Jag har haft så mycket problem med mitt studentrum som egentligen inte är lösta än och jag tycker att jag
förtjänar en hyresfri månad!
För att jag är en student som hade uppskattat en månad med lite ljusare ekonomi! Det har varit 3 kostsamma
månader på senaste, dels med julafton, nyårsafton, tre av mina vänners födelsedagar, kurslitteratur, busskort
m.m. Det hade varit perfekt att lätta på kontot med en billigare hyra då!
 
 
 
 
Förra sommaren och likaväl denna sommar har jag inte råd att jobba hemma då jag har en dyr hyra.
Studentlägenheter önskar jag var kostnadsfria under sommaren så studenter som inte studerar på sin hemort
inte känner sig låsta och tvingas stanna kvar. Umeå är en jättebra stad men 10 veckor under sommaren önskar
jag att jag befann mig någon annan stans. Jag har ej möjlighet att bo hemma under sommaren och även fast
en del sommarjobb erbjuder att fixa boende är det inte ekonomiskt hållbart att jobba någon annanstans än
Umeå. Ett bidrag till hyran, som för mig ligger på ca 4500kr hade gjort det möjligt för mig att söka jobb i Åre
kommun och lösa boende där. 1,5 månad hade jag haft dubbla hyror men det hade det varit värt för att vara
närmare familjen som jag inte alls hade möjlighet att besöka förra sommaren.
Jag kommer egentligen från Skåne men har valt att studera uppe i Umeå. Hade jag vunnit pengarna till
månadshyran så hade jag kunnat ta dem pengarna som jag egentligen skulle betalt hyran med och flyga hem
och träffa min familj en extra gång.
Det hade varit magiskt om jag hade vunnit eftersom det hade kunnat förverkliga min och min flickväns dröm om
att resa till Italien i sommar.
Jag har drömt om att få resa iväg och ladda upp batterierna. Men den hyran jag har nu så är det väldigt svårt
att avvara några pengar för nöjen utanför Umeå. Likt många andra studenter så försöker jag jobba utanför
studierna men det är tufft att få tid till det då det är en hektiskt period nu med mycket studier!
Jag studerar och bor tar studielån just nu. Att slippa en månadshyra hade gjort jättemycket för mig rent
ekonomiskt och jag slipper hamna i lika stor skuld hos CSN.
Till skillnad från många andra studentbostäder så har jag 12 månaders hyra istället för 10månader. Under
sommaren är det kärvt med pengar då man inte får något studiemedel och första lönen kommer först i Juli. Med
det sagt att även om jag är bra på att spara och vet att jag kommer klara av sommaren utan problem så skulle
det underlätta otroligt mycket att vinna en månadshyra och kunna ta lite välförtjänt semster och/eller fylla på
sparkontot lite extra!
För att jag har en hög hyreskostnad och för att min bil just har gått sönder så att jag måste betala 38 000kr för
reparationer. Så med det sagt har jag just nu mycket utgifter och skulle gärna tacka och ta emot lite extra
inkomst!  Tack på förhand :)
Jag hjälper mina vuxna barn, dels genom att bjuda på husrum åt det yngsta, dels genom att betala hemresor till
den äldsta som studerar i Göteborg. Mitt hem har jag gjort till mötesplats för många andra.
Jag har hittills under tiden jag studerat och bott i Umeå alltid försökt hjälpa andra att hitta bostäder och tagit in
folk till mig då dem inte haft något boende.
Som student med ett csn på 10.000kr och två hyror under sommaren på 4,600kr så hade det suttit trevligt med
vinsten så man kan lägga det på inredning elelr något nöje med klassen.
Jag har flyttat 3 gånger inom Umeå.
1) Jag bodde inneboende hos en vän till familjen som efter ungefär 6 månader, via kontakter, hittade ett
andrahandskontrakt åt mig.
2) Jag flyttade in i centrala Umeå, via familjevännerna, men flyttade kort därefter ut till studentområdet Ålidhem
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för att en vännina från Uppsala flyttade hit som inte hade någon kötid alls. Jag hade åtminstone tid nog för ett
korridorsrum.
3) Cirka 2 år av att ha bott i korridor flyttade jag ut än längre från stan och universitetet till Carlshem. Denna
gång efter att en nära vän flyttat upp till Umeå och vi delade på mitt korridorsrum (19,6kvm) i 5 månader, så
behövde vi ett större utrymme. Jag fick tag på ett nytt boende som var större så att båda fick plats.
- Jag har alltså vid 2 enskilda tillfällen hjälpt utomstående få boende i Umeå, fastän jag själv inte är från staden.
Hade jag förväntat mig något i utbyte hade jag tagit hyra av de jag hjälpt, men det var aldrig syftet. Men när jag
såg denna tävling kändes det självklart att ställa upp!
De pengar jag sparar på att vinna en månadshyra kommer jag lägga undan så att jag efter avslutad studie har
en ekonomisk grund som förhoppningsvis kommer att hjälpa mig i början av arbetssökandet.
Jag har pluggat i både Luleå (Ltu), läste min kandidat där, och nu i Umeå läser jag ett masterprogram. Jag
anser att LTU och Luleå har mycket att lära sig av Umeå och det som varit lyckat här i bostadsformer med
enkelrader, närhet och fina samarbeten. Detta är gärna något jag talar varmt om med människor omkring mig
då jag väldigt gärna vill se samma fina utveckling i Luleå här framöver och på såvis koppla ihop studenterna på
LTU med Luleå som stad. Så att Luleå kan växa precis som Umeå, med hjärtat som en universitetsstad. Så
därför tycker jag att jag är en värdig vinnare!
Att vara student och leva på CSN är knapert och särskilt när halva CSN:et går till hyra. Det hade varit en himla
lyx att spara in lite pengar en månad och byta ut nudlarna ett tag och kanske använda dem till en liten resa till
sommaren istället. Tack på förhand!
Att studenter har lite att leva på är ingen nyhet. Min dator har dessutom precis gått sönder. P.g.a detta badar
jag inte direkt i pengar.
Jag hade gärna vunnit då jag är en student som är inne på mitt näst sista år som student på ett universitet som
ligger 120 mil norr om där jag kommer ifrån. Under min tid i Umeå har jag fått flytta runt sju gånger på grund av
bostadsbristen, så därför så tycker jag att bostadssituationen är en oerhört stort problem  som jag tror att vi alla
kan hjälpas åt att lösa. Att vinna en månadshyra  hade inte bara underlättat för mig utan det hare också givit
mig en motivationsskjuts framåt för att påbörja mitt sista år innan examen, och även hjälpt mig att ha råd till en
riktigt varm vinterjacka.
Jag vill vara med i utlottningen av en gratis månadshyra då jag precis har flyttat från en studentkorridor till en
lägenhet och känner att det skulle vara den bästa inflyttningspresenten. Det skulle dessutom passa perfekt just
nu inför alla möbler som måste köpas:))
Jag vill vinna eftersom jag är student med begränsad ekonomi. Snart går mitt kontrakt ut så jag försöker nu
med all makt att hitta en ny bostad att hyra. Eftersom jag bor med min sambo har vi några krav som att det bör
finnas tillgång till parkering och att det måste vara minst en tvåa. Det är inte alls lätt att hitta bostad i dagens
läge om du inte är gjord av pengar eller råkar ha ofattbar tur.
Jag tycker att jag förtjänar att vinna då jag är en seriös kille som tar studierna på stort allvar och som skulle vilja
spara en månadshyra och unna mig något roligt!
Jag ska byta studieort, ingår i programmet som jag läser! Detta gör att jag kommer ha dubbla hyror i en eller
flera månader! Som fattig student hade det varit guld värt o få hjälp med en hyra då! &#128522;
Jag skulle vilja vinna för att det hade hjälp mig ekonomiskt väldigt mycket. Jag har det väldigt tajt i min ekonomi
för tillfälligt då jag äger en katt som är njursjuk och behöver specialkost samt mediciner och veterinärbesök. Det
kostar en hel del men min katt är som en bebis gör mig och jag har ägt honom i 10 år.
Jag är studerande på distans halvfart och arbetar på heltid. Har två barn och min älskade fru som lever med
mig. Hon är i sin tur sjukskriven för utbrändhet och har nästan inga inkomst. Men det är inte hela världen för jag
finns och har inkomst. Men jag målar grymma tavlor när jag hinner och just nu behöver jag köpa en massa färg
och penslar som jag saknar och har tyvärr inte råd då jag har andra prepriterungar som mat i magen och tak
över huvud. Vet ej. Jag kanske inte är värdig vinnare, men värt ett försök &#128513;
Jag bor i en jättefin och mysig lägenhet, dock är hyran på 4690 kronor/månad rätt kännbar som nybliven singel.
Att vinna en månadshyra skulle underlätta oerhört mycket för mig nu i vår!
Jag skulle vilja vinna en hyra för att jag aldrig har kunnat välja den. Jag tog den enda lägenheten jag hade
möjlighet att få och jag har slitit med hyran sedan dess. Jag prioriterar att studera för min framtid och
komprimerar därför min nutid.



-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Jag älskar mln lägenhet och gillar att bjuda hem folk till mitt hem. Sä  om jag kunde vinna en årshyra så skulle
jag bjuda alla mina vänner hem till mig på en stor middag så att de också skulle få njuta av mitt vackra boende.
Det är mycket trevligare med ett boende om man kan få dela glädjen att leva k det med andra.
Det är alltid tufft i slutet av månaden att få slantarna att räcka till för att betala in avgiften till föreningen. Men
med en månadshyra betald av er skulle nudlarna räcker längre och litteraturen inte behöva köpas på faktura :)
Jag blev blåst på depositionen på mitt förra boende. Jag misslyckade med studierna första året direkt efter
gymnasiet vilket gör att jag ej har tillgång till CSN nu när jag är redo att plugga vidare. Jag är nu inne på månad
7 utan inkomst eller bidrag. Hade behövt ett tillskott.
Jag har tvingats flytta 4 gånger under mina två och ett halvt år som studerande. Kortsiktiga lösningar som
tyvärr blivit sämre i standard. Just nu bor jag inneboende i en lägenhet som många gånger MILT sagt går att
jämföra med en svinstia. Om jag skulle vinna pengarna skulle jag i större utsträckning kunna resa ned till min
familj i södra Sverige och slippa spendera all min tid i nuvarande boende.
Jag skulle kunna göra något roligt för pengarna istället! Så att jag blir gladare och friskare från min
sjukskrivning och kan studera flitigt igen!
För jag studerar till psykolog vilket verkligen behövs i samhället idag, och det är en lång studietid (5 år), alltså
lång tid med låg inkomst. Att få hjälp med hyran skulle ge mig möjlighet att träffa min gudson i Stockholm vilket
skulle ge mig stor motivation till att fortsätta studera.
För att jag nu på obestämd tid måste betala dubbla hyror, om jag vann eb månadshyra skulle stressen lägga
sig lite och jag skulle slippa bli skuldsatt hos mina nära som inte heller har så gott om pengar.. har i nuläget
lånat pengar av 4 personer, och jag har inte ens bott i min andra lägenhet för 6500 i en månad. Beskrev min
situation med vattenskadan i ett tidigare svar. Men kortfattat: min bostad har blivit vattenskadad pga en
felkopplad diskmaskin i grannens lägenhet. Hela köket, badrummet och en del av hallen måste rivas upp vilket
gör att jag varit tvungen att hitta annat boende under tiden reparation pågår. Hyresreduceringen kommer först
efter att de är färdiga och jag står alltså med dubbla hyror (ca 5300+6500kr). Detta gör jag med ett studiemedel
på ca 10000kr. Det är stressande att jag inte kan styra min egen ekonomi pga detta och måste låna av andra..
skulle bli enormt tacksam om jag vann.
Jag är en reko student med nada pengar på spar
En fri månadshyra skulle betyda att jag för en gångs skull i månadens slut har något kvar
Efter mina studier är tanken att jag ska sprida hjälpsamma psykologråd, möjligen i nästa valkampanj
Tills dess, som tack för hyran, kan jag dock bjuda på min expertis - megagod och extra ostig lasagne
Klyschiga motiveringar är inte min grej, kan bara säga välj mig!
Jag behöver hjälp så att jag kan laga mat med EKOLOGISKA produkter för det tillåter inte CSN om man ska
kunna betala hyra och alla andra fasta avgifter.
Jag är en fattig student som pluggar till ämneslärare,idrott. Skulle vara enormt lyckosam om man fick behålla
måndadshyra pengarna så man får leva gott en månad. :)
Lever lite stramt till i nuläget och har svårt att få studier, matkostnader, aktiviteter samt hyra att gå ihop. Har
kreditkort som jag använder i princip varje månad innan utbetalningen kommer och som jag sedan betalar av i
sommaren med sommarjobb. En månadshyra mindre skulle göra mitt år i alla fall till årets överraskning!
Fattig student med stora drömmar om att se världen! Vill mycket gärna spara pengen till att resa i sommaren.
Destination på tur är Sarajevo och Mostar för dess historia och kultur &#127463;&#127462;
För att jag bor i en dyr hyresrätt. Det var alternativet som fanns för att få en stabil bostadssituation. Dock sväljer
hyran mycket av ens studielån vilket gör att man måste arbeta extra för att klara av det. Detta funkar bra,
förutom när man inte får några förfrågningar från arbetsplatsen eftersom man är timvikarie på smsanställning.
Extra tungt blir det när hemförsäkringen och Radiotjänstens avier trillar in i brevlådan.
Vet inte riktigt varför just jag ska vinna. Har mitt på det torra i det stora hela. I ett relativt perspektiv så har jag
det ganska gott ställt men en månadshyra på 6300 fördelat på 2 stycken, varav min sambo jobbar på vikariat
och jag närmar mig slutet på mina studier. Med den osäkerheten som tillkommer skulle det vara ett välkommet
inslag i min privatekonomin att undvika att betala en månadshyra.
För att jag ska få chansen att följa med mina vänner på semester till Kroatien i sommar. Det blir svårt när jag
ska betala hyran över sommaren utan studielån!



-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Att ha en dubbel månadshyra, ja det svida. Visst det är kul men man har ju knappt råd med jul. Att få en
månadshyra skulle innebära glida.
 
Det vore så roligt då jag har för tillfället två hyror, en i umeå och en i Stockholm. Att vinna skulle innebära att
man kunde ha lite kul :)
För att jag kämpar med att spara till min första långa utlandsresa som jag inte kunnat genomföra än då jag
började studera direkt efter studenten och därav inte har hunnit bygga upp en resebudget. Jag har jobbat på
den under studietiden och det börjar bli en del men jag behöver fortfarande spara ihop mer! Därav skulle denna
månadshyra vara ett betydelsefullt tillskott i mitt sparande till resan!
Jag tycker att just jag ska vinna för att hyra är aldrig roligt att betala men också för att jag skall kunna spara till
en kontantinsats på ett hus efter avslutade studier.
Jag är en fattig student behöver jag säga något mer.
Jag skulle gärna vinna min månadshyra eftersom jag har den högst hyran (7900 kr/mån) av alla jag känner och
samtidigt bor i den mest slitna lägenheten av alla jag känner.
Jag är en god student med hög hyra.
Jag har en rätt hög månadshyra för min 21kvm studentbostad vilket gör det svårt att ha ett bra sparande. Om
jag skulle vinna skulle jag därför spara den hyran för att kunna göra något kul utav de pengarna i sommar!
Det skulle underlätta rent ekonomiskt
Jag studerar på heltid samtidigt som jag bollar tre olika extrajobb och engagerar mig ideellt som fotbollstränare
för människor med funktionsnedsättningar, och är aktiv som styrelseledamot i den fotbollsföreningen. Jag vill
hemskt gärna ha möjlighet att åka på en resa i sommar tillsammans med min pojkvän, men just nu vet jag inte
om det är möjligt eftersom så mycket av mina pengar går till min hyra. Att vinna en månadshyra skulle hjälpa
mig att ha råd med en utlandsresa tillsammans med min pojkvän i sommar, någonting som jag verkligen skulle
uppskatta. Det har varit ganska tufft för oss båda de senaste månaderna, och att få åka iväg tillsammans skulle
göra mycket för oss som par och för mig personligen. Att kunna släppa plugget, extrajobben och alla andra
åtaganden ett tag och bara slappna av i en vecka. Det drömmer jag om.
Tar examen i juni, det blir spännande att ta sig bort från uni!
Efter ett liv med nudlar och pasta,
Blir det skönt att kunna unna sig och kanske till och med ibland basta
Sista studiemånaden kan dock stjälpa
Men ett bidrag till hyran skulle hjälpa!
Att vara student är dyrt och jag vill ha råd med att tapetsera i lägenheten utan att känna mig tvungen att äta
nudlar i resten av min studietid för att ha råd med renoveringen.
Jag tycker att någon annan förtjänar en månadshyra.
En månadshyra skulle underlätta min livssituation vesäntligt. Fick en utgift på över 4000 kronor nu i februari
som jag inte räknat med. Det har satt mig i en knepig situation och jag är stressad över min ekonomi. Att vinna
en månadshyra skulle göra mig överlycklig. Stressen inför försommarens knapriga ekonomi skulle försvinna
och jag skulle kunna slappna av. Hade planer för sommaren som ställts in, de planerna kommer såklart inte gå
att utföra längre. Men en sommar utan ekonomisk stress är minst lika bra som en semester!
Jag har bott i andra hand 2 år och fick i december äntligen ett förstahands kontrakt i Umeå till en
studentlägenhet (korridor). Att bo i andra hand och vara tvungen att flytta en hel del har inneburit att jag flera
gånger har haft två hyror att betala samma månad, en sista för mitt gamla boende och en första hyra för mitt
nya boende. Att få en månadshyra vore därför ett tacksamt bidrag.
Att vinna en månadshyra innebär att jag kan lägga undan mer pengar en månad till mitt framtida boende efter
examen
Jag flyttade in i min närvarande lägenhet för 2 månader sedan och jag var tvungen att använda alla mina
sparpengar för att ha råd med flytten och möbler då jag inte fick någon ekonomisk hjälp från mina föräldrar.
Därför skulle det vara skönt att få vinna en månadshyra då jag kan lägga undan pengarna som egentligen
skulle gå till hyran till mitt sparkonto.
Att betala hyra är ett nödvändigt ont, inte bara under studietiden - utan hela livet! Under åren som student är
dock ekonomin lite extra ansträngd, så nu hade det passat bättre än någonsin med lite klirr i kassan. Tänk vad
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mycket roligheter jag hade kunnat hitta på för det! Nu håller jag tummar och tår, för wow vad härligt det hade
varit med en hyresfri månad.
Jag får inte csn i mindre än ett år till och min utbildning är 4 år till. Detta skulle hjälpa mig otroligt mycket. Jag
vet inte hur jag ska kunna få ihop ekonomin för att klara studietiden på 4 år. Men en månad skulle göra mycket.
Ni skulle ge mig hopp!
Jag skulle vilja vinna en hyra för att jag bor i en del av allmännyttan som blev utsåld och skulle därför vilja ha en
extra hyra i buffert inför ev. hyresöjningar.
Jag har turen att ha en mamma som alltid stöttar mig, även när hon egentligen inte kan. Hon betalar just nu av
mitt lån för att jag ska kunna ha den bostad jag har, även fast hon är pensionär med ganska låg
månadsinkomst. Om jag kunde få en månad betalt kunde jag åtminstone betala tillbaka lite till henne, även om
det bara blir några tusen, vilket jag inte har möjlighet till just nu med endast CSN.
Även fast jag har en "Låg" månadshyra i jämförelse med vissa, måste jag jobba för att få allt att gå runt. Att få
en månadshyra betald vore en dröm, det skulle ge mig en chans att få börja spara pengar inför nästa termin då
vi ska utföra fältstudier ur egen ficka! Vill kunna avsluta min utbildning utan pengaångest.
Jag behöver pengarna för att köpa böcker och kunna boka flyg till södra Sverige för att träffa min familj. Jag har
inte ens lånat pengar av  CSN , lever bara på bidrag och pengarna jag hade sparat ett tag
Jag tycker att jag ska vinna för att jag hade lagt pengarna till ett par nya skidor så man kan njuta av vårsolen på
Nydalasjön. :)
Jag är en ambitiös person som ofta har mycket för mig. Min boendesituation är tyvärr instabil och mycket tid
går åt att försöka hitta ett nytt boende. Har endast boende till maj och troligen kommer jag att behöva betala
dubbla hyror och därför skulle det underlätta otroligt om jag vann min nuvarande månadshyra som ligger på
3800 kr.
Förutom att det hade varit ett tillskott att kunna använda till att köpa kurslitteratur, hade att vinna en
månadshyra gett möjligheten att kunna skapa en liten buffert. Något att vända sig till om det blir knapert någon
månad eller om det dyker upp oförutsedda kostnader.
Jag vill vinna så att jag och min sambo kan göra någonting trevligt tillsammans. Vi bor på sådan liten yta så det
är svårt att laga en god middag när vi inte ens har ett bord att äta vid. Jag skulle bjuda med honom ut på
resturang och ha det riktigt bra en kväll. Han är värd allt fint här i världen.
Jag hade svårt att hitta nytt boende vid jul. Via kontakter fick jag tag i en 2a i sista sekund som jag hyr i andra
hand. Nackdelen är att hyran är högre än förr, och ca halva csn-lån+bidrag går åt till hyran varje månad vilket
inte lämnar mycket pengar kvar till kurslitteratur, livsmedel och liknande. Skulle verkligen uppskatta denna
vinst!
Varit kund hos hyreagästföreningen under flera år. Att får en chans till återbäring i form av gratis hyra vore
trevligt.
För att jag vill äta annat än bönor och ris en månad.
För att min hyresvärd tar för mycket i hyra, jag har frusit konstant i tre månader och går i mössa och filtar när
jag äter frukost. Badrummet är äntligen klart men vi har varken vatten i handfatet, ventilation, värme eller ljus
därinne. Jag bor i ett smutsigt kollektiv med 4 andra och det skulle vara guld värt att slippa hyran för en månad.
Hjälp mig haha &#128517;
Jag förtjänar att vinna för att skulle kunna använda de pengarna till att uppdatera min lägenhet. Göra den sista
finishen för att bli riktigt nöjd. Det har jag inte haft råd att göra än och då jag har två och halvt år kvar av mina
studier så skulle de vara väldigt härligt att kunna bo i lägenhet som jag är väldigt nöjd med.
Vem vill inte vinna en månadshyra
Så man har råd med biljett till Umeås brännbollsyra
Se sin favoritartist på Hundra
Eller godishyllan på Ica plundra
Kanske duka upp till tacokväll i lägenheten
Eller allmänt höja standarden på månadsdieten
Ta med sina vänner och bjuda på bio
Och äntligen köpa den där hyllan från Mio
Kunna pynta riktigt mycket till inflyttningsfesten
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Be gästerna ta med chips och bjuda på resten
Möjligheterna äro oerhörda
Och deltagandet var verkligen inte en börda
Att fylla i en liten enkät är garanterat mödan värd
När det som står på spel är en månad fylld av flärd
Som student behöver i princip alla ett tillskott till hyra.
Pga av kraftig övervikt beslutade jag mig för två månader sen att ta tag i detta och har påbörjat "mitt nya liv"
med strikt kostschema och träning. Detta har gett stora resultat, så mycket som -7,4 kg efter 7 veckor! Men det
kostar... För att kunna köpa den mat som jag behöver så lägger jag ut ca 4000 kr/månad på ren mat till mig
själv och det märks i plånboken, speciellt som student. Att få en månadshyra betald hade gjort stor skillnad för
mig och gett mig en möjlighet att fortsätta denna resa mot ett sundare liv, bort från övervikten.
Jag står just nu med dubbla hyror och det skulle verkligen underlätta att få hjälp med en månadshyra.
Tar examen nu i vår och får bara halvt CSN i maj. Vore kul att vinna så man kunde unna sig något extra fint
(typ middag ute med vänner) i examenspresent och kunna överleva i juni!
Jag är en glad och nöjd student, gratis hyra skulle underlätta mycket ekonomiskt för mig ::)
Jag anser inte att någon ska vinna mer än någon annan. Precis som med bostadsmarknaden som borde vara
tillgänglig för alla - oavsett socioekonomisk bakgrund.
Jag anser att jag skall vinna månadshyran då jag precis tvingats köpa en ny lagbok, den är nästan lika dyr som
en hyra! Pengarna skulle sitta fint och kanske skulle jag kunna unna mig en kort skidresa för att släppa plugget
ett tag. Tack!
Jag vill vinna min månadshyra för att min lägenhet har tagit sig igenom denna kalla vinter som en krigare. Trots
elementet vridet på max och egen kreativ lösning på tätning till ytterdörren som det drar kalluft in vid så har den
kämpat med att hålla mig varm. Ugnen har fått agera hjälpande hand för att upprätthålla en boelig temperatur
de kallaste kvällarna men vi har klarat oss bra, jag och min lägenhet, trots endast 2 grader i hallen som minst.
För att jag är den sortens person som kan skaffa vänner på Ica. Ibland förundras jag över mig själv och alla
tykcer jag är bäst, iallafall så tycker min mamma det. Ha det bäst, drick lagomt på fest.
Jag skulle kunna göra någonting roligare för pengarna. Kanske köpa en resa
Jag betalar hyra hela sommaren trots att detta är en studentlägenhet, medan många av mina kursare har två
hyresfriamånader under juli och augusti. Det innebär att jag måste låna pengar av mina föräldrar den första
månaden efter att terminens sista CSN har kommit för att täcka alla kostnader den första månaden innan jag
fått ut min första lön av sommarjobbet. Att vinna en månadshyra vore en otrolig lättnad och jag skulle bli väldigt
glad!
Jag har ännu inte valt att ta ett studielån när jag började studera då jag vill försöka vara skuldfri så tidigt som
möjligt. I dagsläget söker jag jobb för att kunna arbeta på sidan av studierna och kunna ha råd med alla mina
utgifter. Att kunna få chansen att vinna en månadshyra hade underlättat min vardag något otroligt då jag
fokusera mer på studierna och mindre på utgifterna.
Jag är inte mer värd detta priset än någon annan men det hade självklart kunnat avhjälpa de strama
ekonomiska situationen som jag tillsammans med många andra studenter befinner mig i.
För att jag har studerat i 5 år och min sambo i 4 och detta år måste vi betala tillbaka en hyra i bostadsbidrag
som vi vart av med då min sambo fick ett springvikariat efter att vi hade slutat få bostadsbidrag, men likväl
måste betala tillbaka då det gäller för helår och inte per månad...
Jag förtjänar att vinna lika mycket som alla andra gör så känns dumt att skriva om varför just jag förtjänar det
när alla faktiskt förtjänar det! Men om jag skulle vinna så skulle jag välja att donera en del till kvinnojouren.
Jag står ut med hög hyra och alldeles för liten boyta där lägenheten är enligt mig undermåligt planerad. Själva
totalarean för lägenheten är helt okej, men förlorar nästan 1/5 av boendeytan på grund av konstig planering.
Vid inflytt var planen att bo "tills jag hittar något annat" - men hur ska det gå till när det inte finns något annat att
välja på? Tacksam för att jag har boende, men inte mycket mer än så. Tänk om jag kunde trivas i mitt hem,
vilka möjligheter det vore!
Som hårt studerande student utan CSN lån som arbetar deltid för att finansiera studierna hade en månadshyra
betytt väldigt mycket.
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För en heltidsstudent som mig som lever ensam kan en hyra på 5600kr vara otroligt kämpigt. För mig skulle en
vinst betyda oerhört mycket, och jag hade kunnat unna mig något utöver det vanliga, kanske en resa eller
något annat än nudlar till middag!
För att min dator just gick sönder och tvingade mig att köpa en ny, vilket gör att jag gärna skulle ta emot en
oväntad inkomst istället för fler oväntade utgifter!
Jag har ingen inkomst och är ny i Sverige, har ingen familj eller vän att hjälpa mig, jag har också hälsoproblem
.... att hjälpa mig att en gång kommer att göra min situation bättre.
tack!
Jag studerar för att bli lärare, då jag ser läraryrket som ett mycket viktigt yrke för vårat lands framtida
generationer. Tråkigt nog är vi (lärare) kraftigt underbemannade idag och många lärare blir utbrända. Även
studierna är ganska tuffa på lärarprogrammet men nu är det så att jag har ett och ett halvt år kvar av de totala 5
åren. Tråkigt nog har min flickvän nu flyttat till Stockholm (då hon är nyanländ till Sverige har hon
kommunplacerats där för att studera svenska och vi saknar vi båda kötid till att få en egen lägenhet
tillsammans just nu) vilket har gjort tillvaron här i Umeå svårare, varför skulle jag vilja vinna en månadshyra? Jo
därför att detta skulle underlätta mina möjligheter att få träffa min flickvän något oftare än vad som annars är
möjligt med den skrala studentekonomin, och att få träffa henne om än bara lite oftare än vanligt (ungefär
varannan månad)  skulle verkligen öka studiemotivationen göra mig glad under de annars mörka
vintermånaderna och därmed få extra energi att kämpa mig igenom de sista 1,5 året av plugg! ☺
Som student finns det så mycket annat man skulle vilja göra med sitt lilla CSN än att betala hyra. Om jag vinner
så vill jag överraska min fantastiska sambo som gick med på att flytta in i min lilla etta där vi sedan trängdes i
över ett år innan vi fick tag på vårt nuvarande boende. Det hade varit helt fantastiskt att vinna.
Det skulle möjliggöra för mig att lägga bort lite pengar till sparandet av en systemkamera, vilket helt klart känns
som en trevligare investering.
För att klara sommaren lättare och få en bättre chans att ha råd och hälsa på min familj i Skåne. Umeå är
fantastiskt på vintern men det hade varit underbart att få komma hem till kusten en vecka i Juni.
När valet står mellan mat eller kurslitteratur pga av att hyran käkar upp så pass stor del av CSN tycker jag att
der gått för långt.
Om jag hade fått en månadshyra hade jag kunnat lägga undan de pengarna till en resa hem till Lund under
påsken. Komma hem en stund och vara med familjen och pojkvännen.
Jag skulle vilja vinna en månadshyra för att få råd att göra något roligare än att lägga "alla" pengarna på hyran.
Om jag vann så skulle jag vardagslyxa. Köpa kaffe i skolan hela vägen fram till sommaren och köpa litteratur
som inte hör till mina studier.
Jag vill vinna en månadshyra eftersom jag snart är klar med mina studier och eventuellt kommer ha
merkostnader framöver beroende på hur det läser sig med jobb och ny bostad. Därför vore det bra om jag
kunde vinna en månadshyra för att kunna spara undan likvärdig dumma för framtiden! Ps. Är också medlem i
Hyresgästföreningen och har haft stor hjälp från er! Tack!
Jag ska få min hyra betald för att som vilket student som helst tar hyran upp en stor del av studiekostanderna.
Jag pluggar långt ifårn min hemort och om jag skulle kunna få denna hyra betald har jag möjlighet att hälsa på
hemma. Vilket jag verkligen skulle vilja.
Jag väljer att studera på distans för att kunna ha mina 2 barn hemma med mig så länge jag kan. Att vara
student med 2 småbarn är inte så glammigt och att kunna få en månadshyra betald skulle vara guldvärt och en
lättnad att få slippa vända på slantarna i en månad iaf.
För att jag är student och har det knapert varje månad.
Med heltidsstudier och extra jobb som undersköteraka så går ändå inte alltid ekonomin ihop. Speciellt när det
kommer extra kostnader som en trasig telefon och dator, båda är avgörande för att klara studierna. Detta är en
sån månad och som student märks det mer än hos andra. Vore skönt att inte behöva stressa över pengarna
och bara kunna fokusera på skola, jobb och livet.
För att jag tidigare under dagen fått besked om att jag är återbetalningsskyldig till försäkringskassan för att jag
uppskattade min preliminära inkomst under /017 fel och nu verkligen behöver några extra tusenlappar.
Då kan jag spara den för att ha den till en av hyrorna i sommar. För då går jag utan CSN och lönen kommer en
månad i efterskott, med en hyra på nästan 4000:-.
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Efter 4 år av studier, varav 1 år i bostad med ockerhyra och 4 månader med dubbla hyra pga hyresgäst på
gammalt rum inte ville betala för sig i tid + ett par veckor på hotell pga ingen bostad och fullt på vandringshem
hade det inte varit helt fel med en "gratis" hyra för en gångs skull!
Jag och min pojkvän söker nytt boende tillsammans till hösten. Vore väldigt bra ifall jag kunde spara en
månadshyra och använda de pengarna till den nya lägenheten.
För att jag för tillfället betalar full hyra för en lägenhet som är rökskadad och emellanåt luktar riktigt mucket trots
försök till åtgärder. Ingen hyresreduktion är att tala om enligt Bostaden AB
För att jag är en student som lever knapert och vill ha en möjlighet att hälsa på min släkt och familj hemma i
Göteborg. Det skulle vara guldvärt!
Det skulle vara skönt att slippa oroa sig över ekonomin en månad, kunna fokusera på att plugga och unna sig
en liten lyxigare fritid, tillexempel restaurang middag med killen en helg efter en lång vecka med tentaplugg,
några glas vin med kurskompisarna efter avklarad tenta eller varför inte en spa helg med sina närmsta
tjejkompisar. Skämma bort dig lite i denna tid då man har sån hög press på sig själv och sina studier.
Att varje månad sträva med hyran är inte lätt, skulle jag vinna en månadshyra skulle jag kunna bjuda mina
kompisar på en varsin hemlagad god rätt!
För att en månadshyra kan göra att jag kan åka hem till boden över påsk
Utöver att det skulle underlätta i vardagen så är jag klar med allt i Umeå i juni och ska då flytta till min pojkvän.
Inför flytten till Kanada försöker jag spara pengar och att få en hyra betald hade verkligen hjälpt!
Jag önskar att vinna en månadshyra för att jag och min sambo har precis flyttat till ett dyrare boende för att vi
ska kunna studera klart i Umeå. Om vi skulle vinna hade vi blivit så glada!
Jag har inte en dyr månadshyra, men har tidigare haft i mitt tidigare andrahandskontrakt och skulle vilja spara
mer pengar och till framtida boendesituation eftersom mitt nuvarande bostadskontrakt snart löper ut. Så jag kan
lägga mitt CSN på något mer än sparande, studentmat och bostadshyra. Till och med kurslitteratur känns
roligare att köpa!
Efter 10 års velande har jag tagit mod till mig att flytta till en ny stad för att studera. Har precis fått lägenhet och
varit tvungen att införskaffa alla möbler då jag inte kunde få med mig några hit. Att gå från att jobba och få lön
till att endast få CSN varje månad är väldigt ovant och en betald månadshyra skulle göra min ekonomiska
situation betydligt lättare.
För att jag är medlem i hyresgästföreningen och jag är en fattig student med två katter som vill ha lite extra
pengar att köpa godis och redbull nu när jag skriver uppsatsen. Mins katter är också sugna på godis.
Jag tycker att jag förtjänar att vinna för att jag, nu i slutet av min utbildning, ska kunna få extra hjälp med alla de
extra kostnader som min kommande flytt från min studieort till min hemort kommer att kosta.
Jag är en fattig studerande som tycker jag borde få fokusera på mina studier istället för att behöva oroa mig om
hur jag ska betala min höga hyra.
Jag hade verkligen blivit glad för en extra månadshyra då jag står med dubbel hyra i mars eftersom jag ska
flytta.
Har flyttat varje år sedan jag började studera, för att nu sista året jag studerar fått ett förstahandskontrakt, så
skulle underlätta för sista studieåret. Även kännas som ett slags firande av att äntligen fått mitt eget!
Att lägga en tredjedel av CSN på hyra suger.
Hyran är dyr. Jag vill kunna få en bra utbildning och göra det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att kunna få en
utbildning!
Jag tar alltid hand om inte bara min bostad i högsta mån, utan hela byggnaden och närliggande kvarter för att
skapa så bra känsla som möjligt med alla de som bor runtomkring mig. Jag respekterar andra jag bor med och
försöker alltid vara en så bra hyresvärd som möjligt.
Jag tycker att jag förtjänar att ha en chans att vinna priset över en månadshyra pga att jag lägger ned min tid
och pengar på att utbilda mig till ett av de viktigaste yrkena i vårt land. Nämligen lärare.
 
Det är väldigt krävande att plugga heltid och jobba ett timjobb på sidan för att se till att man bor kvar säkert när
nödlägen uppstår.
 
En månadshyra i pengar betyder väldigt mycket tid för planering av studier och en chans att pusta ut när det
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finns möjlighet för det istället för att behöva jobba extra
Jag skulle hemskt gärna vinna en månadshyra eftersom vintern har inneburit betydande omkostnader för mig
som tagit hårt på studentekonomin. Jag tog äntligen tag i att skaffa körkort vilket är fantastiskt att ha klarat av
efter sjätte försöket (efter ett uppehåll på 4 år), men det har fullkomligt dränerat min ekonomi. Med kommande
hyreshöjning blir det inte lättare men jag värdesätter ändå mitt boende oerhört högt och älskar min lägenhet.
Äntligen har jag också lyckats hitta rätt i bostadsdjungeln som student.
För att jag precis som så många andra har extra mycket utgifter som nyinflyttad i en ny stad och lägenhet och
allt som hör till. Att få vinna en månadshyra hade gjort mig extra glad och motiverad! Jag känner ofta en ångest
inför pengar då man lever på studiebidrag och sällan har något över till nöjen eller roliga saker. Detta hade ju
lett till att man kan prioritera roliga saker också! Och sen har jag ju svarat på enkäten hehe.
Att kunna undvara en månadshyra och lägga undan de pengarna för framtida sparande är alltid välkommet.
För min bästa kompis till roomie flyttar ut nu i början av april och tycker han inte bör betala hyra för den
månaden eftersom han bara bor några dagar och annars kunde valt att sova på soffan hos någon inkasserat.
Jag klarar dock inte att ta både den och majhyran själv men vill ändå inte att vi ska flyta isär osams. Vinner jag
månadshyran skulle allt bli så mycket enklare..
Jag har dessutom slut på CSN och måste betala tillbaka samtidigt som jag försöker finansiera mina studier.
Jag vill vinna för att jag har haft det knapert i vissa perioder där jag tvingades ta från mina besparingar. Detta
ledde till att mina sociala relationer tog skada. Om jag skulle vinna skulle det betyda att jag skulle kunna dela
med mig mer till andra och få mer frihet i vardagen.
För att få en månad som student med lite lyx!
Betalar just nu dubbelhyra då jag har en lägenhet i Umeå som inte går att hyra ut i några månder nu när jag gör
min praktik utomlands. Det hade helt enkelt underlättat min situation och gjort mig superglad!
Min inkomst är just nu låg och täcker bara en del av boendekostnaden. Det vore ju toppen att vinna en hel
månadshyra och slippa vända på slantarna!
För att jag ska kunna ha råd med medlemskap, som jag tidigare haft hos hyresgästföreningen skulle jag
behöva ett hyresbidrag som räcker för medlemskap under mina studieår, ca 4.
Jag och min pojkvän gjort i årsskiftet slut och jag står nu ensam på en alldeles för hög hyra tills jag hittar något
billigare. Just nu röcker inte min kötid till och min hyresvärd har ibget mindre att erbjuda just nu
Vi trivs så bra i våran lägenhet och vill kunna betala hyran i lugn och rå så att vi kan finna lite extra pengar för
att under en ledig vecka i vår kunna resa på en liten semester tillsammans. Något vi inte haft möjligheten att
göra någonsin hittills
Vilken grej att kunna skippa nudlarna i slutet av månaden?!
Skulle vara fint med lite guldkant på vardagen.
Att vinna en månadshyra skulle betyda väldigt mycket. Jag är student och har därför inte så hög inkomst varje
månad. Att få hyran så gott som betald en månad skulle minska den oro och stress jag känner inför att få
pengarna att räcka varje månad. Den energi som går åt till att oroa mig över pengar, skulle jag kunna lägga på
studierna istället! Att få lite mer pengar över en månad skulle också göra det möjligt att spara lite mer pengar
för att få ihop till en efterlängtad resa tillsammans med min sambo, jag gillar språk och att möta nya kulturer, att
resa är därför något som jag gärna vill göra mer av! Att slippa vrida och vända på varje slant och att få göra
något en blir glad och energifylld av (som att resa) skulle göra resten av tillvaron lite lättare, och mig (och
sambon) lite gladare!
Jag tycker att det hade varit kul att få vinna en månadshyra, då hade jag fått möjlighet till att spara en extra
slant för en tilltänkt utlandsresa till våren då flickvännen tar sin masterexamen.
Jag vill vinna då jag inte tar några lån och för att min arbetsgivare endast ger mig sex timmar per månad. Det
har varit kämpigt med hyran, men jag gör allt i min väg för att hålla mig på fötter, så som baby sitting, dog
walking osv. Det hade varit skönt att få hyran betald en månad så man kan satsa stenhårt på studierna istället
för att få in extra pengar.
För att det inte ska vara dyrt att bo.
För att jag som fått inneboende inte utnyttjar dem utan tar ut en skälig hyra och skulle jag få en hyra skulle de
inte heller behöva betala. Jag skulle kunna betala av mitt CSN lån snabbare och kunna arbeta med saker som
jag verkligen tycker är viktiga.



-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

För att jag är student och det skulle göra stor skillnad om min hyra blev betald, då jag isf kan göra annat kul för
pengarna, planerar en resa till Kiruna bland annat!
Tror alla studenter befinner sig i mer eller mindre samma ekonomiska tillstånd, men den här studenten har
precis blivit snuvad på 3000kr och 12 högskolepoäng av italienare som inte håller sina scheman. Jag hade
alltså en tenta som blev förflyttad 3 gånger på väldigt kort varsel under min utbytestermin. Detta resulterade i
felbokade flyg och missad tenta. De erbjuder heller ingen omtenta. En månadshyra skulle hjälpa mig att släppa
min bitterhet! ”Allora”
Eftersom jag själv bor via en privat hyresvärd har jag en väldigt hög hyra jämfört med mina kompisar som
lyckats få boende via kommunala värdar, tvingas jag varje månad dra in på andra saker som mina kompisar
kan göra. Det är någonting som till viss del förstör studietiden här och i mitt tycke ska inte boendet vara en
klassfråga. Därför vore det fantastiskt att få vinna en månadshyra, så att jag kan få unna mig något extra i en
månad i alla fall!
Jag borde vinna eftersom jag var i utbyte i Peking pä hösten. Jag använde de flesta av mina besparingar. Jag
skulle behöva extra pengar för våren.
 
För att jag har det väldigt kämpigt ekonomiskt. Alltså av behov. Våga inte nervärdera det för ett putslustigt svar
i höhö-anda.
Jag vill gärna vinna för att jag har en väldigt hög månadshyra och det skulle vara bra att få hjälp med den.
Jag studerar på heltid och arbetar så mycket kan vid sidan av för att ha råd med hyran. På grund av
bostadsbrist har jag varit tvungen att ta den lägenhet jag fått tag i som därav ligger på väldigt hög hyra. Min
hyresvärd hjälper mig ej med eventuella problem trots att hyran är så hög. Borde vara det minsta jag kan
begära. Då hyran ligger på 7440 så skulle jag bli glad för minsta lilla bidrag jag kunde få.
Jag vill vinna för att jag med ensam inkomst försörjer mig och min flickvän och vi väntar barn samt har en
otrygg boendeform där vi inte kan påverka vår situation. Där vi allt som oftst får laga fel som t ex stopp i avlopp,
elektriska fel och fel med värme och vatten själva.
Jag anser att jag bör få en gratis måndagshyra lika mycket som alla andra. Om jag vinner kan jag då istället
spendera 5100 kr på mina nära och kära, träffa dem och bjuda dem på en god måltid. Jag hade väl köpt lite
lyxiga ingredienser, en fin flaska vin och lagat mat. Samt sen kunna ge tillbaka till det mina nära och kära ger
mig under studietiden.
Däremot tror jag inte att jag är i absolut mest behov men det hade underlättat och gjort min vardag lite bättre,
samt gjort mina nära glada.
Min sambo och jag  betalar en hyra som jag tycker ligger nästan dubbelt för hög. Det tär på både kontot och
psyket att veta att priset ligger så pass för högt och att någon annan vinner så stort på det. Därför skulle jag
vilja vinna. Skulle kännas så himla bra!
Eftersom jag har bott i - och betalat för - ett rum där temperaturen under vinterhalvåret inte överstiger 15C, i
över två år nu. Det anser jag bör belönas med åtminstone en betald månadshyra!
Jag bor för tillfället i en lägenhet, som tidigare varit förråd, med dåligt värmesystem i Norrland och lägenheten
är inte min i första hand utan hyr av min klasskamrat som i sin tur hyr av Bostaden (hyresbolaget). Jag tycker
att jag ska få turen att vinna månadshyran, pga ovan nämnda situation och för den sits som så många
studenter hamnar i, där även jag varit/är.
Om hyresgästförening min hyra kan lösa
Så att jag på mat, pengar kan slösa
Kanske i tentatid ge mig litet glass
Eller massor av godis i stora lass
För oavsett vad som sägs här
Så är jag ändå en student som lär
Och för att kunna lära riktigt bra
Behöver magen av socker full va'!
Tro mig, allt blir bättre då
Och om ni hjälper så blir det så bra så.
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Sedan jag kom till Umeå har jag precis som många andra fått flytta runt en hel del. Har hunnit bo i tre
andrahandslägenheter på mindre än ett halvår, med korta kontrakt och fått betala hutlösa priser. Har äntligen
lyckats få ett förstahandskontrakt på tvistevägen och får flytta in i April. Hade varit helt underbart att få den
första hyran gratis med tanke på hur mycket jag fått betala i överpris på alla innan, behöver varenda krona jag
kan få till att köpa mina egna möbler. Ska bli så skönt att äntligen få sitt eget trygga bo så man slipper stressen
med att vara på vift och flytta med sitt pick och pack ständigt och enbart få fokusera på plugget!
Det skulle vara fantastiskt att vinna då jag med hyran och matavgifter går nätt och jämnt runt. Det skulle vara
härligt att slippa tänka på hyran och kunna unna sig något roligt för den månaden. Kanske åka hem till familjen
i Stockholm. Det är dyrt med flygbiljetter och åker inte hem så ofta p.g.a det.
Jag borde vinna för att jag vet så mycket annat roligt jag hade kunnat göra i sommar för pengarna än att betala
hyran :)
Som heltidsstuderande och dessutom hundägare finns det inte någon tid över till extrajobb för att tjäna ihop en
slant. Att vinna en månadshyra skulle innebära att jag kan lägga ut lite extra på min kära vovve och även unna
mig själv lite bättre mat i en månad, vilket skulle vara mycket tacksamt!
För mig som ensat måste betala hyran för denna lägenhet hade det varit en enorm lättnad att kunna få slippa
en månadshyra och kunna unna mig något utöver det vanliga som man inte riktigt har chans till i dagsläget. Det
skulle göra tillvaron lite ljusare när man försöker hitta sin väg i studierna.
Jag är värd att få känna mig bekymmersfri en enstaka månad!
För att jag avslutar mina studier till sommaren och är osäker på jobb och inkomst framöver. En månadshyra
skulle underlätta avsevärt!
För att vara student är inte alltid det lättaste och om jag kan få hjälp med en månadshyra skulle det underlätta
enormt
Jag skulle vilja vinna månadshyran för att jag betalar över 5000kr i månaden då man räknar med elen. Jag har
fullt studielån och hälften av dessa pengar går till mitt boende. Det är riktigt svårt att hitta boende i Umeå och
jag söker varje dag efter ett boende med lägre hyra. Jag skulle verkligen behöva dessa pengar!
Jag borde få en månadshyra för att jag lyckats med både studierna och att stå ut med kylan här uppe i Umeå i
ett helt år.
Därför att det är en dragkamp mellan att hänga med i sociala aktiviteter och  samtidigt behöva jobba ett visst
antal timmar i månaden för att ha råd med något mer utöver de fasta kostnaderna
Precis som de flesta andra har jag flyttat hela tre gånger förra året på grund av bostadsbristen. Har nu äntligen
fått min egen lägenhet men har då en hyra på närmare 5000 kr vilket för mig är hutlöst. Saken är den att nästan
alla mina kompisar har liknande situationer, därför har jag svårt att motivera varför just jag ska få en månad
gratishyra - vi sitter ju alla i samma båt. Väljer ni mig ska jag därför bjuda dem på en riktig brakmiddag
(sushibuffé!), det är sån lyx man inte kan unna sig annars.
Jag bodde utomlands i flera år, då jag bodde i trånga kollektiv ofta med låg standard. När jag bestämde mig för
att börja plugga i Umeå ville jag inte bo i en studentkorridor eller sunkig studentlägenhet. Så därför köpte jag en
bostadsrätt vilket jag är fantastiskt glad för. Meen att betala både hyra och amorteringar för en bostadsrätt är
lite smått kämpigt med csn. Så därför hoppas jag att ni väljer mig som vinnare i den här utlottningen!
Det är kämpigt att dela kök med 8 andra personer som inte verkar förstå att deras föräldrar inte bor här och kan
städa upp efter dem. Jag anser att jag borde vinna så att jag kan lägga de pengarna i mitt sparande till en
bostad där jag inte behöver välja mellan att ha ett eget kök eller eget badrum.
Det skulle vara ett stort stöd för mig att få hjälp att betala en hyra. Jag kämpar med att balansera utgifter för
studielitteratur, hyra, hälsosam kost, gymkort, busskort och något nöje någon gång ibland.
Jag behöver pengarna då jag spenderat min deposition jag tagit till lägenheten jag hyr ut i Örebro på
medeciner, läkarbesök och kurslitteratur vilket ska betalas tillbaka när han flyttar ut.
Har svarat på enkäten,
studerar och jobbar 60% för att inte behöva ta lån,
och en månadshyra skulle verkligen underlätta studierna för mig
Jag har svårt med ekonomin just nu och mellan 23 april-20 maj kommer jag befinna mig i England på grund av
mina studier till lärare i engelska. Detta kommer jag dessutom behöva betala 9 tusen för. Under en månads tid
kommer mitt studentrum stå tomt men jag kommer fortfarande behöva betala en månadshyra. Att få vinna en



-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

månadshyra vore guld värt nu.
Som driven, engagerad student så är det viktigt att man trivs i sin bostad då det är där man ska samla ny
energi. Jag skulle vilja vinna för att jag ska trivas ännu bättre och därmed orka med ännu fler saker! :)
Jag har just nu ett långdistansföehållande med en kille som är från Storbritannien, vilket gör det svårt att träffa
varandra så ofta som man vill men om jag skulle kunna spara lite extra en månad skulle jag kunna råd att åka
till Storbritannien för att träffa honom.
Därför att jag behöver en uppmuntran!
Det skulle vara superrtrevligt med lite bidrag till hyran!
Jag kommer att studera i Sthlm i sommar, sedan ska jag också göra min praktik i Sthlm i höst, det betyder att
jag mest troligt kommer att stå med dubbla hyror. 4000 kr här i Umeå, och jag kan bara tänka mig vad hyran
kommer att ligga på i Sthlm.. Därför skulle jag verkligen uppskatta en hjälpande hand! Jag tycker att det är
tråkigt hur mycket pengar kan begränsa en, men också i ett sånt här läge faktiskt hjälpa en på vägen.
Jag bor med min kille och vår hund i en studentlägenhet som går på 6300 varje månad. Hade vart en jävla bra
överraskning om man hade lite pengar över en månad till att göra annat, då mesta delen av csn tyvärr går till
hyran.
Jag är student och efter alla utgifter är betalda finns det inte mycket kvar som går till sparande. Jag klarar mig
absolut, mer än väl, så jag ska inte klaga men att kunna spara en hel månadshyra hade varit hur bra som helst.
Till hösten kommer min pojkvän att flytta från en annan stad till Umeå. Risken finns då att vi kommer behöva
betala dubbla hyror under en, eller några månader. Antingen jag, han eller oss båda. Det beror helt på
situationen. Varför jag vill vinna en månadshyra är på grund av att jag vill spara och lägga undan pengar inför
denna flytt och eventuell betalning av dubbla hyror.
Bor i kollektiv och vill visa fler hur bra bostadssituation det är. Så himla många unga är ensamma idag, hade
man bara bott många istället för alla bodde själva i sina små ettor hade många mått bättre.
Väldigt mycket pengar går åt hyran som jag önskar jag kunde lägga på annat. Jag har under en period jag haft
min hyresrätt även fått betala dubbelhyra och det vore fint att få igen en hyra i alla fall.
Egentligen så är det inget särskilt med mig, men som så många andra försöker jag spara ihop till en insats till
en lägenhet för att kunna flytta in i ett riktigt hem. Så det är den enda anledningen jag kan komma på varför jag
skulle få vinna.
Jag har haft en strulig bakgrund med mycket upp och ner, men har nu äntligen hittat min plats. Dels så har jag
flyttat till en helt ny del av Sverige (från Stockholm till Umeå), dels så har jag äntligen en plan på vad jag vill
göra.
Jag vill därför kunna hjälpa andra att ta samma steg - att våga flytta till en ny stad, och kunna ställa upp för dem
så som jag har fått hjälp av mina vänner.
Jag vill också kunna ge tillbaka till han som hjälpte mig hitta min lägenhet, och till mina föräldrar som tog hand
om mig längre än de egentligen behövt.
Jag skulle vilja vinna en månadshyra så jag har möjlighet att åka ner till Stockholm och hälsa på min bästa
kompis när hon fyller år. Flygbiljetter, boende och mat drar fort iväg så om jag vann en månadshyra skulle jag
kunde använda mitt CSN till att hälsa på henne för första gången på över ett år. Det vore fantastiskt roligt.
Lever på endast sparpengar. Skulle vara ett välbehövligt tillskott.
Som fattig student med dyr hyra skulle det verkligen sätta en guldkant på tillvaron och öppna upp för
möjligheten att skämma bort sig själv lite extra en månad
Som student med huvudet fullt av ambitioner och drömmar känns den dyra hyran oftast som en ekonomisk
fotboja i en liten studentbudget. Då jag är kvar i min hemstad längtar jag efter lite äventyr och nya upplevelser.
Ett större mål jag har är att läsa en termin någon annanstans i Sverige eller kanske utomlands framöver. En
månadshyra mindre skulle bli ett värdefullt bidrag till att få denna resa förverkligad!
Min ekonomi är fortfarande ansträngd sedan jag var tvungen att sjukskriva mig från sommarjobbet på grund av
en arbetsskada. Vårt nuvarande sjukförsäkringssystem innebär som bekant att din förvärvsinkomst ligger till
grund för din eventuella sjukpenning, vilket slår oerhört hårt mot studenter som lever på studiemedel under
merparten av året och endast förvärvsarbetar under sommaren. Min sjukpenning fastställdes därför till 14
kr/timme, vilket genererade en månadsinkomst som faktiskt understeg min månadshyra.
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Mot bakgrund av detta hade en hyresfri månad gjort underverk för min privatekonomi!
Som student mitt tredje år nu är en gratis månadshyra en stor lättnad för budgeten. Då skulle jag lägga undan
de pengarna till något roligt i sommar, kanske en resa!
Som student har man inte oändligt mycket pengar, mycket går till hyra, telefonräkning, mat osv och därför hade
det varit härligt att under en månad kunna räkna bort en utav de stora kostnaderna och kunna lägga undan lite
pengar eller unna sig något extra!
Jag vill vinna för att snart är det sommar utan sommarjobb och CSN vilket gör det stressigt att få till vardagen
och pengarna att räcka till
För att jag är en hårt arbetande och ambitiös student som försöker följa min dröm och är förtjänt av lite hjälp på
traven. Att få en månadshyra skulle möjliggöra att faktiskt få en liten buffert då jag trots extrajobb hamnar på
gränsen ganska ofta p.g.a. den dyra hyran.
För att av alla glada skulle jag nog fasen bli gladast. Att bara få slippa denna hyra för en månad och lägga de
pengarna på något trevligare så som god mat, böcker eller annat en ibland känner att en går miste om som
student hade varit guld värt! Dock finns det säkert de som behöver pengarna mer än mig så vettetusan. Nåväl,
jag skulle bli glad i alla fall. Och lyxa till med avokado varje vecka.
Jag skulle bli enormt lättad och glad om jag vann. Jag åker nämligen iväg på en internationell kurs till
Filippinerna. Där ska jag besöka en organisation som arbetar med extremt viktiga uppgifter, nämligen att hjälpa
utsatta barn. Att vinna detta pris skulle göra det möjligt för mig att donera pengar till organisationen, vilket
annars inte alls går lika bra med CSN lånet som ska räcka till resan, boende samt ens utgifter man har kvar här
hemma.
Vad ska jag säga! Vem vill inte ha hyran betald!
Man kan ju göra mycket roligt för de pengar som man lägger ut på hyra under årens lopp, så varför inte få
chansen till detta under iallafall 1 månad!
Vire ju skönt med hyreslättnad en månad! Jag får studiemedel från finland då jag är ursprubgligen därifrån. Jag
får mindre stöd så vore skönt med en månad där jag inte går så mycket på minus! &#128514;
I och med att jag bokstavligt talat har en skitdyr hyran och det ständigt klirrar tomt i kassan.  Med ett brinnande
intresse för att resa hade 5000kr i tillskott till hyran en månad inneburit att jag kunnat lägga undan lite extra
pengar inför äventyr i sommar. Det hade satt ett leende på mina läppar och lättat på den konstanta
studentbudgetsångesten för iallafall ett tag.
Jag är lite efter i plugget, eftersom jag har känt mig pressad och stressad över min flytt, som har krävt extra tid
och pengar som jag inte har. Mina räkningar fick påminnelseavgifter eftersom min adress ändrades sent och
kom till fel brevlåda. Därför skulle det underlätta och få mig komma på spåret igen med en hyra betald. Det
vore värd guld för mig!
Eftersom jag behövt flytta till Stockholm för praktik inom studier har min hyra gått upp, samt att
bostadssituationen i stan är omöjlig och väldigt, väldigt dyr. Att plugga i Stockholm ska vara något kul, inte ens
ständig oro för hyror och boende.
För att jag är ensamstående med ett barn och det är tufft att få det att gå ihop ekonomiskt. En betald hyra
skulle betyda mycket för oss!
För att jag är en trogen hyresgäst som betalar in hyran i tid varje månad och håller god ton mot mina grannar.
På grund av den höga hyran har det varit svårt att spara pengar varje månad och nu när jag ska flytta till ett
omöblerat boende skulle det vara välbehövligt med lite klirr i kassan så att jag kan köpa lite fina möbler!
Borde vinna för att min privata hyresvärd inte är så hjälpsam så behöver köpa brandvarnare och köksfläkten :)
Samt att jag behöver köpa en soffa!
Jag har en ordinarie hyra  på 4500kr samt lån och ränta på detsamma att betala varje månad. Detta blir 9000 i
hyra varje månad för mig vilket precis täcks av min studielån men detta gör att ett jobb vid sidan om studier är
ett måste för att ha råd med försäkringar, studiematerial och mat. Om jag skulle få min ordinarie hyra betald
skulle de göra att jag för en månad äntligen kan unna mig något! I detta fall skulle det bli förlovningsring till mig
och min pojkvän som jag planerat att fria till men inte haft råd ännu!
Många skulle såklart behöva en betald månadshyra, så varför ska just jag vinna? Jag tycker att jag ska vinna
en månadshyra då jag studerar på heltid och lägger ner 8h på att plugga till civilekonom varje vardag för att sen
hinna vara med på alla mina träningar. Jag planerar vardagen så jag hinner med allt som behövs, men det är
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en sak jag inte hinner då och det är att extra jobba. Många har möjlighet till det men jag pluggar 8h per dag,
från 8-17, för att hinna med allt i skolan och för att sedan kunna vara med på varje träning. Många undrar
säkert varför jag inte hoppar över någon träning för att plugga, men det fungerar inte så när man spelar
elitfotboll. Det lag jag spelar i satsar även på att gå upp i seriesystemet vilket betyder hårt arbete.
Sammanfattningsvis, tycker jag att jag ska vinna en månadshyra för att ha möjligheten att spara pengar den
månaden då eftersom jag inte kan spara så mycket pengar om jag inte skaffar mig ett jobb, vilken känns
nästintill omöjligt med allt som ska hinnas med i min vardag. En betald månadshyra skulle verkligen vara bra
för mig för att kunna spara pengar inför min framtid efter studietiden.
Jag bor väldigt förmånligt och är inte intresserad av priset. Det är fel att jag endast har denna lyx p.g.a privat
kontaktnät och att så många andra känner sig utsatta / lever länge med missnöje p.g.a bostadsbristen.
Har äntligen lyckats få tag i en studentlägenhet som jag flyttar in i slutet av denna vecka, vilket blir ett riktigt lyft
i jämförelse med studentkorridoren jag bor i nu. Dock sägs inte mitt kontrakt upp förrän 1a april och eftersom
efterfrågan på rum är nästan obefintlig denna tid på året innebär det att jag betalar hyran för mars månad trots
att rummet står tomt - ingen kommer ju att flytta in. Detta innebär dubbla hyror, en för korridoren och en för
lägenheten, och eftersom jag inte äger några egna möbler (de ingick i korridoren) blir resan till IKEA saftig.
Påfrestande månad för mitt konto, så att få min lägenhets första hyra betald skulle göra denna nystart en smula
mindre tung på en fattig students axlar.
Jag bor i Finland och det är därför dyrt att besöka familjen. Om jag slipper betala en månadshyra skulle jag
kunna oftare och ibland snabbare och lättare (ex. med flyg) besöka min familj.
Det hade varit roligt att vinna en hyra så att man kan lägga undan några extra kronor för att göra något roligt
tillsammans med min sambo. Även fast vi båda jobbar extra så är det ofta för mycket månad kvar av lönen.
För att det är så tråkigt att behöva lägga halva studielånet på att betala hyran. Man tvingas då avstå det sociala
för att man ska gå runt varje månad.
Jag är en nybliven far som knappt har något CSN att ta ut efter 7 års studier (har 1 år kvar innan examen). Jag
har råd med hyran på grund av att jag hyr ut ett rum till min bror.
Som student är oväntade tillskott till ekonomin alltid välkommet! Det finns alltid ”hål” att stoppa pengarna i.
Tar examen till sommaren och är förmodligen arbetslös därefter, vilket gör att det är viktigt att spara pengar.
Jag skulle verkligen uppskatta att vinna den här tävlingen i det läge jag och min familj är i nu då svärmor
nyligen gått bort. Vi skulle använda pengarna till att hjälpa svärfar med att ordna upp allt i huset och ge honom
lite uppmuntran nu sedan han lämnats ensam.
Jag har nyss flyttat till en nyproducerad lägenhet och den är fin men dyr. Det var tyvärr dyrt att flytta också. Så
en gratis månadshyra skulle vara helt fantastiskt!
Mitt lidande över desperationen av att vilja flytta från en röjig korridor, till att få tag på en dyr lägenhet, vill jag
illustrera i en limerick:
 
Att söka prisvärd bostad var jag led
När jag i korren efter stillhet kved
Efter fyra års kö
Var jag beredd att dö
Eller sälja min halva käkled
Skulle gärna vinna då jag just nu studerar heltid och inte har något jobb vid sidan av. Hade underlättat helt
enkelt att få en månads hyra betald då jag lever på studielånet.
Om jag vann skulle jag bli superglad, för jag skulle då kunna resa ner till min familj, i Göteborg och Malmö, som
jag inte har råd att träffa så ofta!
Oj! Varför just jag ska vinna? Hyran är egentligen inte jätte hög så jag behöver egentligen inte få en
månadshyra. Men å andra sidan har vi haft inbrott nyligt i vår studentkorridor, med följden att mina ägg blev
utslängda på golvet. Det hade varit trevligt att kunna få en summa pengar som plåster på såren, så att säga.
För då hade jag kunnat ordna en 25-års fest till min sambo så hans vänner kan hälsa på och överraska honom.
Han flyttade med mig till Umeå för mina studier och jag vill därför visa min uppskattning och bjuda hit hans
vänner, som han saknar så mycket.
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Åh, jag vill vinna för att jag har precis flyttat in i min första studentlägenhet. Jag är i behov av att vinna en
månadshyra för att kunna använda de pengarna för att kunna inreda min lägenhet precis som jag vill ha den.
Lite knapert som student som sagt men skulle vara så roligt att få till lägenheten fortare mysig och personlig
utefter hur jag är som person. Annars kommer det dröja länge så man hinner spara ihop pengar.
Tack ❤
Det är svårt att motivera varför jag skulle förtjänar att vinna en månadshyra mer än någon annan student, vi alla
studenter skulle nog behöva denna hjälp och skulle skrika av glädje för att slippa en månadshyra! Skulle jag
vinna så skulle jag använda pengarna för att åka och hälsa på min "person" som jag inte kunnat träffa på en
alldeles för lång tid!
Jag har under en månad haft dubbla hyrer då jag precis har flyttat till min första förstahandskontrakt på en
studentlägenhet jag kämpat för att få i 4 år. Nu behöver jag verkligen pengar för att kunna inreda den, och
skulle bli väldigt glad om jag får 5000 kr(då blir det soffa!).
Min hyra är riktigt dyr och jag skulle vilja ha råd med att faktiskt kunna göra saker som inte är gratis med familj
och vänner. Det vore också toppen att ha pengar över till att åka och tävla i tennis denna sommar!
För att jag inte har hyresfritt under juli och augusti som de flesta studenter har som hyr studentlägenhet! Får jag
en månadshyra kan jag ta ledigt några veckor från sommarjobbet utan att ta behöva gå back och känna
ångest.
Som alla andra studenter så är ekonomin allt annat än god när en bara lever på CSN. En månadshyra mindre
hade denna månaden gått till de sista räkningarna från mitt förra boende och städningen som jag och min före
detta sambo bokade i och med vår separation och flytt därifrån. Resterande skulle jag använt till att besöka
mina föräldrar någon gång under mars månad.
Jag hoppas vinna en månadshyra då jag precis är i farten med att ta examen från universitetet och ta steget ut i
arbetslivet. Flytten kommer nu gå till Stockholm, där hyrorna i regel är väldigt höga. Därför hade det suttit
perfekt med att vinna en månadshyra, så kan jag spara min nuvarande hyresutgift till flytten!
Till en fattig student som bor med en annan fattig student. Gesten för en gratis hyra ja tack, då blir det fira med
en trevlig middag och trevligt snack. Hyresgästföreningen ni hjälper flera så det inte bara blir hyresvärdens
tjeening. Vi ska vinna detta pris för att Umeå är björkarnasstad och ni hjälper flera så de inte flyttar och vänder
blad.
Jag har precis flyttat ihop med min pojkvän och vi skulle väldigt gärna vilja spara ihop pengar för att resa
tillsammans i sommar. Att slippa betala hyran en månad skulle göra att vårt mål känns lättare att uppnå, då det
kan vara svårt att kunna spara ihop tillräckligt med pengar då vi båda pluggar.
Jobbar hårt i skola och med extra jobb. Det skulle betyda mycket om jag fick en månad gratis, då skulle jag
köpa en ny dammsugare till vår korridor eftersom den vi har är inte direkt sprillans ny.
Jag anser att min hyra är alldeles för hög för de små 24 kvm jag lever på. Jag trivs otroligt bra i den, men
önskar att hyresvärden varit mer sparsam i byggnaden/utformningen så att hyrorna kunde minskat en aning.
Jag måste nu ta fullt studielån och arbeta extra för att ha råd med hyra, studiemedel och ett vardagsliv.
Extraarbete är guld värt i min situation, däremot kan det påverka mina studier negativt då jag studerar på heltid.
Att få chansen att vinna en månadshyra kan därför inte vara mer passande för mig! Om jag skulle vinna
innebär det att jag kan lägga undan och spara pengarna som egentlige skulle gått åt månadshyran. Kanske jag
även kan unna mig lite välbehövlig vardagslyx mitt i allt slit med skola och arbete!
Med vänlig hälsning,
en förhoppningsfull tjej som mer än gärna vill vinna!
Det vore roligt och väldigt skönt att vinna en månadshyra då jag sparar till en rolig resa i sommar som en
belöning för mig själv, för att ha förhoppningsvis klarat mina studier i ett år.
Som fattiga studenter med en fyra månaders baby betyder en gratis månadshyra mindre stress, mer fritid
tillsammans med vårt barn, bättre mat, roligare aktiviteter och mer tid till att organisera oss för förändring.
Gladare barn, gladare föräldrar och gladare samhälle helt enkelt!
Har läst på universitet i snart 4 år och närmar mig slutet av utbildningen. Hade jag vunnit priset så hade jag
kunnat bjuda min sambo på en resa på vår årsdag, något som CSN tyvärr inte räcker till.
Jag vill vinna en hyresfri månad för att kunna använda pengarna till en överraskningsresa till min pojkvän som
tar examen i vår.
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Hade jag vunnit så hade det varit för att jag fått stöd för åsikten att med hjälp av en billig och tillgänglig bostad
ger man människor en möjlighet till att forma om och skapa ett liv de vill ha. Ger människor en chans att skaffa
sig den grund de behöver för att ge tillbaka till samhället som de har gett till dem. En möjlighet att bygga en bra
framtid.
För jag är en fattig student som lyckades hitta ett förstahandskontrakt, dock till ett saftigt pris..
Om jag vann skulle jag kunna unna mig något extra. Att vara student fast med samma utgifter som en
heltidsarbetande är tufft. Jag har i flera månader velat unna mig ett frisörbesök (ytligt, jag vet) men har inte haft
råd. Att få håret tvättat, få skalpmassage och en ny fin frisyr hade varit guld värt för mig just nu.
Jag fick äntligen min nya lägenhet efter att bott inneboende eller i kollektiv sedan studenten, så att flytta till sin
egen lägenhet var efterlängtat. Då jag är från södra Sverige var det svårt att få möbler av familj och vänner
vilket innebar en stor kostnad. Därför skulle en betald hyra vara välbehövligt för att kunna leva och njuta av min
studietid!
Då en månad utan hyra hade underlättat väldigt mkt ekonmiskt och fick hjälp av hyresgästföreningen i
samband med krångel vid byte av lägenhet och är mkt tacksam och bara goda saker att säga om er
Första terminen flyttade jag 4ggr, för allt jag fick tag på var korttidskontrakt. Nu har jag fått tag på ett 1a-
handskontrakt, men har 3 mån uppsägningstid på min nuvarande lägenhet. Så nu står jag med dubbla hyror i 3
månader, därför skulle jag vara väldigt tacksam om jag vann en månadshyra.
Jag tycker att jag förtjänar en månadshyra för att jag får ut under 10.000kr i månaden i CSN och lägger 4800kr
av dem på hyra. Samtidigt som jag faktiskt köper all kurslitteratur istället för att plagiera och köper bra mat
istället för enbart nudlar, för att min kropp ska vara välmående. Detta innebär att jag måste prioritera bort en hel
del roliga saker, som jag önskar att jag kunde unna mig!
För att jag tar examen till sommaren och har panik över jobb/flytt/framtid/livet och det skulle vara en bra boost
att få en hyra betald!
Jag ska resa i sommar och att få en hyresfri månadshyra skulle hjälpa mig ofantligt mycket med sparandet inför
den kommande resan.
Efter en tung vinter med plugg samtidigt som utredningar av sjukdomstillstånd så skulle det betyda mycket att
vinna dessa pengar så jag kan åka och Hälsa på mina föräldrar!!(+ slippa känna att terapitimmarna sliter för
mycket på csnlånet!!)
Det är jag som är nålen i höstacken i er jakt på vinnare!
Jag må vara lik de andra, med hjärtskärande erfarenheter av hur knapert studentlivet kan vara och storslagna
drömmar om vad jag skulle göra om jag slapp betala nästa hyra, men misströsta icket: det är mig ni letat efter!
Här är jag. Bra gjort! Nu är sökandet över. Ni kan andas ut.
Jag anser att jag ska vinna en månadshyra då det ofta är svårt för mig att få ekonomin att gå runt... med
distansförhållande är det svårt att hålla i pengarna när man reser för ca 1000kr i månaden också och har
nästan som två hushåll att betala... vissa månader är svårare än andra, speciellt februari och januari. Då jag
även tänkt spara pengar så jag har råd att betala min lägenhet även i Junia månad fast jag inte kommer att ha
några pengar in... livet som student under sommaren är svårt. Speciellt svårt när man bara har 5000kr in i maj
sen inget i Juni och antagligen en liten lön i juli... att klara sig på 5000kr till slutet av juli är otroligt svårt och en
stor stress i mitt liv... förra sommaren var inte lätt och absolut inte chans till att vila upp sig mellan studierna...
detta skulle iallafall vara en liten hjälp på vägen! Tack för den här chansen!
Jag vill vinna för att det hade varit trevligt och väldigt efterlängtat att efter snart 3 år som hyfsat fattig student
kunna unna sig någonting extra i vardagen :)
Jag skulle vilja vinna för att detta skulle underlätta för mig ekonomiskt och jag skulle kunna fokusera bättre på
mina studier med en stabilare ekonomi. Jag anser att jag bidrar till kommunikationen bra i den studentkorridor
som jag bor i och jag tar även tag i praktiska problem som uppstår på de gemensamma områdena och
underrättar kvartersvärden om detta så att han kan hjälpa till att lösa problemen.
Jag är student, jag behöver all hjälp jag kan få med hyra och ekonomi. Så ser livet ut för en student.
Jag tar examen den 1a juni, vilket innebär att jag måste stanna kvar i Umeå den 1a juni. Den 2a juni lastar jag
bil och släp med allt jag har i lägenheten och kör sen till Skåne. För dessa 2 dagar så vill Balticgruppen ha
3883 kr, något jag tycker är helt orimligt. Visst står det att utflyttningsdatum är den sista varje månad, med dom
vet också att examen i Umeå äger rum den 1a/2a juni varje år. När sista CSN trillar in den 25e maj, på 5000 kr
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så gör det ont i plånboken att betala 3883 kr för 2 dagar. Om jag vunnit min månadshyra för juni så hade Ni
hjälp mig otroligt mycket rent ekonomiskt. Det är svårt nog att ta sig ut i arbetslivet och börja sin karriär, jag
behöver inte fler hinder på vägen. Hyran jag hade sparat in i juni skulle jag lägga på depositionen på nästa
lägenhet vart i världen jag än hamnar.
Jag och min sambo drömmer om att resa och äventyra mer, upptäcka mer än bara kyla och mörker. Men som
student så är det svårt att ha råd med sånt. Vi försöker spara så gott det går, men att få slippa betala en dyr
månadshyra skulle vara en stor hjälp på vägen. Vi skulle bli evigt tacksamma!
Som jag skrev i ett svar har jag en hyra som motsvarar halva studiebidraget. Jag arbetar på sidan av studierna
och får ingen hjälp hemifrån, utan har fått kämpa mig fram på egen hand. Jag skulle verkligen behöva hjälp
med hyran, mest så att jag kan unna mig något utöver mat och kursböcker!
Det skulle göra mig så fruktansvärt glad! Ångrar inte valet att studera för en sekund men saknar när man
jobbade och faktiskt tjänade pengar - numer sinar sparkontot varje månad istället. Ifall jag vann så skulle jag
kunna köpa kurslitteratur utan att behöva leva på nudlar resten av månaden.
Så man kan göra något kul i år och inte bara plugga och jobba extra all tid.
För min hyra tar halva studielånet och med en extra peng som student skulle hjälpa mig kunna fokusera mer på
studier och inte behöva jobba!
Jag kämpar på med en hel juristutbildning och går på CSN under hela den tiden. Alltid trevligt om man kan få
loss lite pengar då.
När jag började studera på juristprogrammet ht 2016 här vid Umeå universitet så hade jag bara 2.5 år kvar av
CSN. Lösningen var att innan jag började studera här så jobbade jag stenhårt som busschaufför (2014-2016)
uppe i Luleå och sparade i genomsnitt 10 000kr i månaden. Jag hade redan då planer på att börja studera men
visste att jag bara hade 2.5 år kvar som jag kunde ta studiemedel.
 
Visserligen gick en del åt till oförutsedda utgifter men när jag började studera här så hade jag ändå lyckats
spara ihop ca 170 000 kr som jag hade på banken.
 
Jag har nu lyckats studera snart i två år ( till sommaren) på sparade pengar och extrajobb som bussförare här i
Umeå. I och med detta så räcker det för att finansiera hela utbildningen tack vare att jag som sagt var har kvar
2.5 år som jag kan låna av CSN.
 
Ja varför är jag värd att vinna då? Det hade varit så skönt att få hjälp med en hyra så att jag slipper ägna den
tiden åt att jobba när jag egentligen vill plugga. Jag tycker själv att jag varit ganska duktig ändå som levt utan
studielån och studiebidrag i snart två år och dessutom trots att jag studerar ändå har börjat betala av en del av
de lån som jag tidigare har haft, sådant borde uppmuntras!
Jag skulle vilja vinna en månadshyra för att jag verkligen tycker att min hyra är alldeles för hög. Jag bor i en
etta på 24kvm med hyra på närmre 5000kr, vilket jag tycker är ett sjukt pris för en hyresrätt som är en
studentbostad. Jag tycker att företaget som jag hyr av utnyttjar oss studenter som är i så stort behov av bostad
att vi i princip vill ha vad som helst och kan tänka oss att betala väldigt hög hyra bara för att ha någonstans att
bo. Jag tycker att det är värt ändå dock för att jag vill verkligen trivas i min bostad och innan bodde jag i
studentkorridor i mer än ett år vilket jag kände bidrog till onödig vardagsstress för mig. Jag lovar också att bli
medlem i hyresgästföreningen om jag vinner ;)
Jag vill vinna en månadshyra för att jag och min sambo har en ganska för dyr hyra för en studentbudget och
som grädden på moset gick hans bil sönder idag så därför vill jag överraska honom med ett litet avdrag på
hyran :)
Efter mycket motgångar under min utbytestermin är jag äntligen tillbaka i Umeå. På grund av oförutsedda
utgifter kämpar jag med att få ihop medel till hyran, med extrajobb vid sidan av. Därför skulle en betald
månadshyra göra oändlig skillnad för en student som mig, och det skulle förbättra min sista termin på
universitetet otroligt mycket!
Min hyra är väldigt hög i dagsläget och skulle underlätta för min ekonomiska vardag om jag fick ett bidrag till
det. Jag har tyvärr åkt på en återbetalningsskyldighet till försäkringskassan när jag behövde bostadsbidrag för
min enormt höga hyra för ett par år sedan. Jag tycker det är ett orättvist beslut och ser inte till hela min situation
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som student och lever på små summor varje månad. Jag skulle vara så tacksam om jag vann en månadshyra!
För att jag gärna vill kunna åka till min bror i sommar som bor väldigt långt bort, vilket ni skulle bidra till Utifall
jag vann utlottningen.
Alla extra pengar är uppskattade under studietiden, så att vinna en månadshyra skulle vara toppenhärligt och
ge lite guldkant för en stund!
För att jag aldrig vunnit i någon tävling. Denna månad väntar dyra räkningar från tandläkaren för min del och
min sambo fyller år. Så någon present till honom kommer jag inte ha råd med, så det vore kul att kunna
överraska honom med att få hjälp med en månadshyra. Då kanske vi kan gå ut och äta, vilket vi aldrig gjort
bara han och jag.
Med två barn är det svårt att få ekonomin att gå ihop som student. En månadshyra skulle verkligen vara
fantastiskt!
Jag har precis fått min lägenhet efter ett års sökande och måste nu införskaffa nya möbler till lägenheten plus
att kunna köpa böcker till skolan. Med en månadshyra skulle det underlätta något enormt för att kunna komma
iordning i lägenheten.
Jag anse att jag borde vinna för jag skulle verkligen behöva ett extra tillskott i kassan. Jag och min man ska
iväg till Prag i juni och de blir vår enda semester vi har tillsammans  sommar eftersom jag måste sommarjobba
och det skulle verkligen göra resan extra underbar ifall jag har några extra tusenlappar i plånboken som jag kan
använda för skämma bort oss lite! Som student är man inte vad att ha råd att skämma bort andra och sig själv.
För att jag verkligen behöver pengarna som går till hyran för att överleva sommaren som kommer :) därför hade
det varit fint att få en månad bryald då.
Jag är tillbaks i Umeå efter en termin i Kina. Man kan tro att Kina ska vara billigt att leva i men trots
praktiskplats osv har det ekonomiskt varit tufft. Så som jag känpat och planerat hade denna hjälp betytt mycket.
Jag vill kunna avlasta mina föräldrar som idag hjälper mig för att ekonomin ska gå runt.
Hyran för hög, standarden är låg.
Vill flytta, men inget annat tycks jag hitta.
Långa bostadsköer och har väl kanske glömt att logga in?
Men nu på en villa, kanska jag kan titta!
Mitt första studieår så studera jag, likt idag, heltid. Utöver detta hade jag ett deltidsjobb för att få ekonomin att
gå ihop. Det gick från början men tillslut började jag halka efter i studierna, hann aldrig träffa vänner och
började känna mig rejält utbränd.
Ny på mitt andra studieår sa jag upp extrajobbet. Nu klarar jag alla kurser samtidigt som jag hinner träffa både
vänner och familj, men mycket till bekostnad av min ekonomiska situation. Men bidraget + fullt csn har jag efter
alla utgifter endast 2000 kronor kvar att leva på för resten av månaden, vilket man absolut klarar sig på annars
hade jag inte gjort det. Men en extra slant hade inneburit att jag kunde spara inför sommarhyran, kanske gå på
bio eller köpa en ny vinterjacka.
Därför hoppas jag att jag vinner.
Då jag under min studietid även valt att ändra medicin emot min Epilepsi som jag har medfött har jag tyvärr fått
biverkningar av den nya medicinen. Detta är något som skapat en extra stress i vardagen och gjort att jag nu
missat på någon tentamen. Skulle inte biverkningarna släppa finns risk för indragen CSN Om det blir fler
missade tentamen. En betald månadshyra från er skulle absolut minska på belastningen i ett av momenten
som stressar mig vilket är ekonomin.
Därför anser jag att jag bör vara vinnaren av denna fria månadshyra.
Jag har svårt att få ekonomin att gå ihop nu under studietiden så jag skulle av den orsaken vilja vinna. Eftersom
jag bor i kedjehus som jag till viss del äger så skulle det för min del bli till en månadskostnad för huslånet.
För att jag är en fattig student.
en månad hyresfritt hade hjälp mig och givit mig möjligheten att investera i en cykel. Något som skulle passa
bra när sommaren närmar sig!
Jag vill vinna då jag har en hyra på 4000kr och jag nu till sommaren tar examen och flyttar tillbaka till
Stockholm där hyrorna är orimligt höga. Hade varit skoj!
Jag skulle önska att vinna inte för att inte har råd att betala min hyra, för det har jag, jag vet att jag kan klara
mig och jag har ett skyddsnät kring mig som jag är evigt tacksam över. Just nu sparar jag till en resa som kan
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ge mig perspektiv på livet och ge mig en inblick i de liv som inte haft den turen som jag haft, inte har det
skyddsnätet som jag har. För att förstå att jag faktiskt skulle kunna göra en skillnad. Förändringen börjar alltid
med dig själv om du vill förändra någon annan. något jag någongång läste;
”Inte förrän det sista trädet har huggits ner.
Inte förrän den sista floden har blivit förgiftad.
Inte förrän den sista fisken har fångats.
Inte förrän då kommer du att märka att pengar inte går att äta.”
Det skulle underlätta min studiesituation enormt att inte behöva stressa över att ekonomin ska gå ihop,
åtminstone en månad, särskilt när jag nu påbörjar en extra intensiv period i skolan. En del av pengarna skulle
istället spenderas på en välförtjänt ledighet (de var ett tag sen) ute i skidspåren i Hemavan.
För jag skulle verkligen vilja fara på fälstudier i Afrika inom skolan men när man har både hyran och massa
kostnader där borta kommer jag inte ha råd att fara
Jag bör vinna en månadshyra då min hyresvärd i årsskiftet återigen höjt min hyra, trots att de dragit in våra fria
parkeringsplatser.
Jag förtjänar att vinna därför jag alltid ställer upp för mina vänner och även främmande med ekonomiskt stöd
samt boende när så behövs när nöden kallar.. Är dock själv i en ekonomiskt ansträngd situation just nu och
skulle behöva en hyra gratis för att komma tillbaka på fötterna så jag kan fortsätta vara ett stöd för andra.
Jag tecknade ett kontrakt med bostaden i December för ett billigt studentrum, vilket var guld värt efter att ha
hyrt i andra hand alldeles för dyrt i en termin. Jag upptäckte däremot rätt snabbt att jag saknade social
interaktion i min korridor så när jag blev kontaktad av ett kollektiv som hade sparat mitt nummer från när jag
sökte boende i December, så tackade jag genast ja till att flytta in.
 
Problemet är att jag tecknade mitt studentrum med Bostaden, men nu från och med förra månaden har de
överlåtit vissa av deras lägenheter, varav min ingår, till Heimstaden. Bostaden hade enbart en månads
uppsägningstid på sina studentrum, men Heimstaden har tre månader. Detta upptäcker jag efter jag redan
tecknat det nya kontraktet med kollektivet och jag kommer alltså behöva betala två månadshyror mer än vad
jag väntat mig vilket är djupt problematiskt för min studentbudget. Jag har såklart ingen än mig själv att skylla
som inte kontrollerar detta innan jag tecknar ett nytt avtal, men tycker det är märkligt att vi inte fått någon
information om vad de nya hyresavtalen är i samband med överlåtandet från Bostaden till Heimstaden. Hade
jag fått ett mail, eller utskick i brevlådan, hade jag sett att det var tre månaders uppsägningstid med de nya,
förändrade villkoren och inte gjort detta misstag.
Jag studerar just nu min sista termin på civilekonomprogrammet och kvar i plånboken är bara bottenslammet.
 
Med min soulmate på distans och inget arbete att stärka min finans skulle en extra månadshyra få mig att ett
vårskrik avfyra.
Jag vill ha en chans att vinna en månadshyra eftersom i min budget gör hyran en stor skillnad och är en stor
utgift för mig. Eftersom det är en fast kostnad varje månad skulle jag vilja spara undan de pengarna till en utav
mina månadshyror under sommaren då jag kommer spendera min sommar i en annan ort.
Jag bor på två olika orter pga familjesituationen med livet i Skellefteå och plugglivet i Umeå. Ett kollektiv sköter
sig självt väldigt bra när en pendlar mycket, dock kostar det att ha två hyror samtidigt. Det gäller att prioritera
mellan mat, räkningar, resor och kurslitteratur.
Sommaren blir värst då slutbeloppet för vårterminen blir lägre och hyror måste ändå betalas trots inget CSN-
bidrag på 2 månader.
Jag skulle vilja vinna för att sedan i sin tur ha möjlighet att lägga pengarna på en kurs i yoga under hösten!
Under studietiden behöver man ibland komma ifrån och få ta hand om sig själv!
Det skulle skänka mig enorm glädje
Jag får för stunden inte csn, och lever därför knapert just nu.
För att jag är student och betalar 4500kr per månad för en etta? Jag pluggar för mycket så har inte tid med
extrajobb. Vore fint att kunna lägga undan tills sommaren eller påsken.
Jag har flyttat till annan stad för att plugga och betalar två hyror(hemort och studieort)samtidigt pga av
kortstudietid(två terminer) . Det är svårt att betala de med bara CSN bidrag och lån. Det skulle blir skönare att
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slippa betala en månads hyra.
Just nu har jag och min sambo delade boenden, mellan Umeå och kramfors. Våra familjer bor i sin tur i
Jämtland och utöver den jobbiga situationen det innebär att vara ifrån varandra så kostar det väldigt mycket att
åka emellan alla dessa ställen. En månadshyra gör jättemycket för ekonomin för en student och det skulle göra
extra mycket nu när jag och min sambo/särbo lägger så mycket på att bara kunna träffas.
Förtjänar en månadshyra eftersom jag fick kämpa länge för att ens få en lägenhet eller boende här i Umeå.
Bodde inneboende första tiden och detta fick jag besked om 5 dagar innan självs studierna börja, så hade varit
skönt att få spara in en hyra och kunna fira det man har lyckats med nu efter snart ett och ett halvt år av
utbildningen
Jag kom till Sverige i vuxenålder vid 25 år och sen dess har jag nästan enbart varit student. Mest för att jag inte
hittar något jobb. Boendet var svår att få tag på och nu äntligen bor jag och min familj i en hyresrätt som är dyrt.
Jag känner att jag kunde kompenseras på något sätt eftersom jag studerar för att bli lärare. Sverige behöver
lärare och jag behöver billigare boende.
Det låter otroligt, men att slippa betala hyra en månad skulle ge mig chansen att komma ikapp på så många
räkningar och utgifter. För tillfället skjuts de bara framför mig då jag fått acceptera att vissa räkningar kommer
enbart betalas efter en förseningsavgift lagts på.. Att få börja om skulle vara en skön förändring!
Jag ska flytta ihop med min kille och mina tre bonusbarn, men för att göra flytten smidig så kommer jag att
behöva ha dubbelt boende en månad. Som student som lever på CSN är det svårt att få ihop pengar för två
hyror, och jag har börjat spara men det tar tid. Hade jag vunnit en månadshyra hade jag skyndat på flytten, för
jag saknar min familj väldigt mycket!
För att jag varit sjukskriven i fem år pga restsymtom efter en svår hjärnhinneinflammation och måste nu studera
på heltid pga den ekonomiska situationen. Jag har snart klarat ett helt läsår, trots att det varit en kamp och har
inte blivit efter med ett enda moment. Aldrig förr har jag varit såhär organiserad, pga att jag nu måste. Jag har
alltid jobbat vid sidan av studierna, men kan inte längre göra det, pga restsymtom efter sjukdomen. Jag har
inga besparingar kvar efter sjukdomstiden och jag vet inte om jag någonsin kan jobba med yrket jag studerar
mig till att få examen i. Det vore skönt att få en hyra betald. Särskilt som jag har tvingats ta lån till en ny dator
för att klara av studierna. Om jag fick en månadshyra skulle jag kunna betala tillbaka lite mer på datorlånet nu
och slippa oroa mig för att inte ha råd med den månadskostnaden på sommaren, då man inte får studiemedel.
Jag är i behov av sparande av pengar!
Jag har under 3,5 år flyttat tre gånger per år, men har nu äntligen kunnat stadga mig. Jag har upplevt
bostadsbristen samt den har styrt mig väldigt mycket, och därför anser jag att jag är en värdig vinnare av en
månadshyra.
Jag har bott hos privatpersoner som tagit ut väldigt höga hyror tidigare, vilket har rubbat min ekonomi.
Jag skulle gärna vinna en månadshyra för att kunna använda de pengarna på mina fältstudier som jag åker på
till Sydafrika nu under våren. Jag kommer vara på ett barnhem och det hade känts jättekul att kunna använda
de pengarna för att köpa gåvor till barnhemmet så som leksaker till barnen, blöjor och annat användbart för de.
Hej svejs,
det är skönt att ha ett place,
men man ska ju även ha råd att äta,
så skulle jag vinna kan man inte min lycka mäta!
Jag tycker att hyrorna för studenterna är på tok för höga och det hade underlättar att inte behöva lägga halva
inkomsten på hyran
Jag ska vinna för att jag kommer att ha laxar mitt CSN-lån innan jag har studerat klart. Jag försöker spara så
mycket pengar jag bara kan (vilket är svårt som student) så att jag ska kunna gå klart utbildningen. Jag jobbar
lite extra då det finns tid, men alla pengar jag kan spara utöver det hjälper verkligen mig.
60 mil till familjen jag har, och på inga sätt jag dit mig tar. Som fattig student har jag ej råd med tåg, då det
spräcker min budget med råg. Att en gratis månadshyra få, skulle göra att jag hem kan åka då. Det skulle vara
så fint att hemma få vara, och familjen få krama.
Jag närmar mig 40 och min vetgirighet har gjort att jag aldrig vill sluta studera. Tycker det är fel att detta ej lönar
sig ekonomiskt så att jag trots min ålder fortfarande inte har råd med ett ordentligt boende med utrustat kök och
badrum. Därför vore en subventionerad hyra en fin kompensation!
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Jag har absolut råd att betala min hyra själv för jag bor i ett sådant fantastiskt land, så om jag vinner så ska jag
skicka min hyra till någon som kanske inte ens har tak över huvudet.
Jag och min sambo håller på att spara ihop pengar till en Japan resa. Då stora delar av mitt studielån krävs på
andra ställen så är det min sambo som för tillfället står för hela hyran. Att vinna en månadshyra skulle göra så
att vi kan börja på riktigt med vårt sparande och känna att vi kommit en bit på vägen.
Nja det är nog bättre att ge dessa pengar till nån GU-student istället för mig som doktorand. Hoppas ni får bra
svar på enkäten.
Vill gärna vinna då jag innan sommaren kommer att operera mitt knä och kan därför inte sommarjobba. Så
kommer inte att ha några pengar som kommer in i sommar så skulle vara toppen ifall jag fick ett litet tillskott :D
För att jag inte fått ett studentboende och hyr istället privat i andrahand vilket gör att jag måste betala hyra även
under sommaren när jag inte bor på min studieort.
För att hyran är dyr, och man vill kunna känna sig trygg i att fokusera på studierna instället för att oroa sig för
hur man ska ha råd med hyran
För att få min situation att gå ihop pluggar jag 100%, har fullt CSN men måste ändå jobba på sidan av. En
vunnen månadshyra skulle vara guld värd för mig!
Hade gärna vunnit en månadshyra eftersom min hyra är alldeles för hög för en student. Hade också varit ett
bra firande eftersom detta är mitt första förstahandskontrakt efter att ha bott i andra och fjärdehand sedan jag
flyttade från min hemort!
Jag har bott i korridor under mina hittils tre år som student för att spara pengar till att kunna göra andra roliga
saker, en sparad hyra skulle t.ex. kunna göra så att jag kan åka hem över påsk för att hälsa på familj och
vänner eller kunna åka på en skidresa eller något annat roligt!
När hyrorna är höga hjälper en doktorandlön föga,
och med bröllop runt knuten är budgeten sluten.
Med ett hyresbidrag till detta brudpar blir dagen bättre för alla och en var. Några tusen kan göra susen så att vi
kan fira vår kärlek med syster och bror, alla som ej i Umeå bor. Ett bidrag till vår ekonomi kan ge oss ett liv av
lycka och harmoni!
Jag skulle behöva en gratis månad då jag i sommar har fått ett jättespännande intership i London. De hjälper
tyvärr inte till med boende, i London är boende verkligen jättedyrt, jag vill inte tacka nej på grund utav det dyra
boendet då det är världens chans! Därför hoppas jag vinna en månadshyra, så jag kan spara pengar till
sommarens månadshyra, all hjälp är välkommen! Det skulle vara ett steg mot att få mitt drömjobb när jag är
klarutbildad!
Vi har stora kostnader ikring studierna eftersom det är resor och boende som ska betalas på studieorten. Blir
inga pengar kvar alls . Det är tuff situation och samtidigt har man många räkningar att ta hand om. Vi skulle
gärna vilja spara lite pengar till en långresa till Jul, så det vore verkligen välkommet med en hyra mindre.
Det hade förenklat min vardag
Planerar att åka utomlands med ett par vänner i sommar för att fira examen och skulle gärna vilja spara litet
pengar till det!
Jag har studerat i så många år och levt ett fattigt studentliv i närmast tio år efter studietiden. Nu studerar jag på
distans i Umeå på min drömutbildning men behöver vara där en vecka i månaden (bor i Linköping) så både
resandet och boendet blir en stor extrautgift. Därför vore det fantastiskt att vinna en månadshyra.
Jag tog mig god tid att fylla i enkäten, därför har ni nu fått in ärliga svar! En gratis månadshyra är aldrig fel som
student, bra initiativ!
Min sambo får nu dra tyngsta lasset ekonomiskt då jag börjat studera. Eftersom jag bara får CSN har inte jag
råd att bidra lika mycket till hushållskassan. Att få vinna vår månadshyra vore skönt för då kan han få lägga
pengarna på sparande istället då vi någon dag har tänkt byta upp oss till en 4a istället för den 2a vi har idag.
För att min och sambons hyra är alledess för hög för att bo på tomtebo somr den statsdel som är längst ut på
den sidan av stan.
Jag skulle gärna vilja vinna för att kunna betala min hyra för april månad. Jag har studerat över 6 år och CSN
kommer inte att betala ut någon studiebidrag efter mars. Jag skulle bli så glad om jag kunde få vinna för det
skulle innebär att få bo kvar i min älskade lägenhet ytterligare en månad.
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Jag behöver ekonomiskt stöd, eftersom den som bor med mig inte får csn och därför är det svårt att betala
hyran och alla räkningarna. Därför behöver jag pengarna.
För att kunna äta mer än linser då jag inte har csn just nu
Det är kallt hemma hos mig
Som student är det som svårt att få pengarna att räcka till. En månadshyra i plånboken gör att oron för att
pengarna inte ska räcka till minskar en aning och en kan slappna av. Pengar, hur gärna en vill erkänna det eller
ej, spelar stor roll för ens liv. En kan inte köpa lycka men pengar gör att du kan tillgodo se dig med ting och
aktiviteter som i sn tur genererar trygghet och lycka.
Jag är en glad lax, en småbarnsmamma som börjat plugga på gamla dagar. Varje krona räknas och att leva på
csn mättar inte många magar.  Att vinna en månadshyra vore guld värt. Då kan jag unna lite lyx till de jag håller
kärt.
Jag tycker att jag betalar på tok för hög hyra för vad jag får. På sommaren invaderar myror och det är murket
trä i badrummet. Jag misstänker själv att det möglar men hyresvärden förnekar. Jag har 52 kvm men
planlösningen är så dum att det kanske bara är 30 kvm som kan användas smart.
Eftersom det är bostadsbrist finns inte direkt möjlighet att flytta då alternativen är få och konkurrensen hög.
Min partner har precis börjat jobba i Stockholm och det hade varit roligare att lägga pengar på resor mellan
Umeå och Stockholm än på hyra.
Jag tycker det här är en väldigt intressant fråga! Det var ett otroligt stort steg för mig att flytta från en ort till en
annan, och jag kämpade med bostad i många ”ansökningsår” för att jag ville just till Umeå och jag ville sååå
gärna flytta den Östersund, men visste inte om det kunde bli möjligt! så jag vet verkligen vad det innebär och är
idag en jätteglad Umebo som gärna vill ha hjälp med hyran!
Under min tid som student i Umeå har jag flyttat totalt 3 gånger på 5 månader. Det har varit svårt och
utmanande att balansera boendesituationen med mina studier, men med hjälp av nyfunna vänner har flyttarna
gjorts utan allt för stora tillkommande kostnader. Nu har jag dessutom äntligen lyckats få ett
förstahandskontrakt och planen är att bli kvar i min nuvarande bostad de resterande 4 åren av min utbildning.
 
Kostnaderna som det har inneburit att flytta så ofta som jag har gjort överensstämmer inte bra med den
ekonomi en student har. Vid två tillfällen har jag varit tvungen att betala dubbla hyror då boenden har
överlappat. Ibland har man inte så mycket val och måste ta det boendet som kräver betalning tidigare än man
egentligen velat för att man ska få bli den som får hyra.
 
Mitt nuvarande boende är som sagt ett förstahandskontrakt och jag är jätteglad att jag äntligen kan bo in mig
lite och skapa ett hem här i Umeå utan att behöva leva ur resväskorna längre. Men kostnaderna som de första
månaderna har inneburit har varit tuffa och det märks av idag när jag måste införskaffa möbler till den nya
bostaden. Därför skulle det vara jättekul att vinna en månadshyra och spara in lite pengar för att kunna köpa
möbler och inte fortsätta att äta middag på ett kartongbord.
 
Tack för mig och ett super bra initiativ av Hyresgästföreningen!
Jag vill vinna en månadshyra eftersom jag just nu gör examensarbete på annan ort och har därför dubbla hyror.
Dessa saker är alltid så dumma. Varför inte bara lotta ut på chans, snarare än vem som kan skriva bästa
snyfthistoria?
Jag ska vinna en månadshyra på grund av ett par anledningar. Den första anledningen är att jag svarade på
denna enkäten. Den andra anledningen är att jag har relativt låg hyra (2900 kr), så ni behöver inte punga ut så
mycket. Den tredje, och sista, anledningen är att jag gärna vill vinna en månadshyra.
 
Kram,
Oscar
Två orsaker, dels för att jag brinner för bostadsfrågor. Bostäder är ett samhälles frusna människosyn, och är de
faktiska materiella förutsättningarna för hur människor kan leva sina liv. Jag har försökt jobba med dessa frågor
genom studentkårer och andra forum för att driva opinion, at få en månadshyra vore en väldigt fin sak. För det
andra har jag ont om pengar på grund av min hyra, jag flyttade nyligen och vi i mitt kollektiv fick betala dubbel
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hyra (deposition) och det år upp alla mina reserver. Alltså, vi har en hyra på 10400, så dubbel det blev 7800
exklusive försäkring och internet.  Jag har haft svårt att få det att gå runt sen dess, har behövt låna pengar av
folk och mina föräldrar mm, ett hyra betald vore en stor hjälp.
Eftersom jag bor ensam i en 2:a på 4300kr i månaden med mina två hundar kan det  bli väldigt knaprigt
enkomiskt. Skulle jag få en gratis månad hade jag kunnat hitta på något roligt i sommar &#128525;
Snarr går mitt kontrakt ut. Jag hoppas att jag kan flytta när det går ut men så som det ser ut nu så måste jag
nog betala en dubbelhyra för att kunna flytta dit jag vill. Därför hade det ju varit skitlätt om jag slapp stå för en
av hyrorna!
Eftersom Umeå är har en tuff bostadsmarknad så var jag tvungen att betala dubbla månadshyror i samband
med att jag behövde flytta ut från mitt förra boende och kommer mest troligt behöva göra det igen vid eventuell
ny flytt.
Det enkla svaret är att studentbudgeten är ganska tight. Det hade varit lugnande att ha en viss extra mängd
pengar som en buffert då sparande är svårt. Vidare bestämde sig någon för att krossa rutan på min bil i höstas
och batteriet dog i samma veva. Så de utgifterna lägger sig ovanpå de vanliga i vår.
Pengarna kommer gå till mina dubbla hyror under min  praktik, så jag tycker pengarna borde gå till mig för att
jag ska ha råd att praktik i fyra veckor vilket min utbildning kräver. Tack för mig!
Tanken var att jag skulle ta körkortet innan jag blev 30 men "norrmännen" tog den ifrån mig ^^. (Fick en
skattesmäll av vår kära Norge som fick betalas nu i februari  efter att dem hade klantat sig och råkade ge mig
för mycket som dem kom på i efterhand haha).
 
Så ser det helt enkelt som en fin present från er nu när jag blir 30 i mars och kan satsa på körkortet igen
 
Wwoohoo bättre sent än aldrig med körkortet !
En månadshyra skulle hjälpa välditg mycket då man har inteinte hittat sommarjobb än ochman har sommarhyra
ändå
Ja, vem förtjänar egentligen att vinna? Jag har två inneboende, så för min del skulle det innebära en fin bonus
för tre personer i stället för bara mig, så mer glädje åt folket antar jag =)
Jag har gått igenom flera år av svårigheter med sjukdom och arbetslöshet. Nu har jag satsat på en ny
utbildning för att kunna återvända med full kraft till arbetsmarknaden. Vårt dyra boende har hela tiden varit en
mkt stor utgift för oss nu under studieperioden och att kunna få tillbaka 5000 kr skulle innebära att jag kan visa
min uppskattning för min sambo. Han har hela tiden stöttat mig. Vi skulle kunna få en weekend tillsammans
som är välbehövlig för vårt förhållande. Under alla åren med svårigheter har vi haft det tufft inte minst
ekonomiskt och relationsmässigt. Att få ekonomiska möjligheter att göra något tillsammans skulle vara
underbart.
När jag först såg detta, var min tanke att shit vad bra att kunna vinna sin månadshyra. Jag skulle bli otroligt
glad och tacksam om det var jag som skulle vinna, eftersom jag nu försöker klara mig på att leva utan
studielån, och istället bara använda bidragsdelen plus att extrajobba när tid och ork finns. Därför finns inte så
mycket pengar över när jag och min pojkvän delat, och betalat hyran. Skulle vara oerhört tacksam om jag en
månad skulle kunna lägga de få pengar jag får in på mitt sparkonto. Tack på förhand!
Jag bor med världens finaste tjejkompis, vi delar en 3a. Det skulle vara så himla fint att få ge henne, och oss en
gratis hyra. Hon förtjänar det verkligen.
Jag skriver examensarbete just nu, och många av mina studiekamrater arbetar samtidigt vid sidan om. Jag gör
inte det för att jag vill fokusera på min uppsats, och det skulle vara skönt att slippa bli efter ekonomiskt för att
man vill lägga hela sitt fokus på studierna.
Med allt hårt pluggande i hopp om att bli färdigutbildad jurist om 1,5 år, och att försöka bolla detta med
extrajobb för att täcka hyran, hade det varit en sådan lättnad att få avlasta en månadshyra och lägga de
pengarna på annat. Vad ska jag lägga det på istället? Lite i sparkassan inför sommaren,  en härlig lunch med
en klasskompis, en flygresa hem till Lund för att krama mamma och pappa och en godispåse!
För att min sambo ska på utlandsstudier i höst och vi har alltid delat på månadshyran, därmed hade jag med
stor glädje velat vinna detta pris, för att kunna spara dem pengarna och åka och hälsa på han i höst på hans
utlandsstudier. som student hat man inte tillgång till så mycket pengar varje månad tyvärr
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Det kommer förenkla min vardag så mycket!!!
Jag är en fattig student (som många andra) och lever med halvt csn-bidrag därför att jag bytte utbildning en
gång vilket förlängde min totala studietid. Jag är därför inte berättigad till studiemedel under hela min utbildning
och har det väldigt knapert under hela 2018.
En gratis måndag betyder mycket för mig som inte bor i min hemort. Det kan finansiera en resa hem till
familjen. För de pengar som blir över kan jag spara till framtiden då jag förhoppningsvis får ett större boende,
men då med en högre hyra som kan bli svår att betala med csn.
Jag har behövt tjata på bekanta för att få sova hos dem ''en vecka till''. Jag har sovit på madrasser i kök och
hyrt ett studentrum i korridor under radarn från en annan bekant. Nu har jag äntligen mitt namn på dörren och
jag kysser namnskylten varje gång jag kommer hem i tacksamhet. Och den aktuella lägenheten jag bor i nu
fixades på ett olagligt sätt, tror vi. Det är lite av en gråzon. Men kontraktet är iallafall signerat!
 
Jag har legat ute med så mycket pengar att jag helt enkelt inte kunnat komma tillbaka på hästen igen. Det vore
skönt att kunna betala av stora delar av lån och nöjt promenera förbi nudlarna i mataffären. EN gång för alla!
Just because I participated and I am chanceful
Jag vill vinna en månadshyra då jag är inne på mitt sista år på socionomprogrammet och det hade varit en
morot att vinna då det alltid är knapert med pengar innan sommaren!
Att vinna min månadshyra skulle vara en lättnad och att jag kan använda pengarna jag skulle använt till min
hyra att fortsätta min förvandling av lägenheten till ett mer ursprungligt sekelskiftsutseende.
Som alla andra studenter har även jag begränsat med pengar att röra mig varje månad . Jag studerar
dessutom till jurist vilket kräver en hel del dyr kurslitteratur. Skulle jag vinna en månadshyra skulle jag lägga
pengarna på att köpa en ny lagbok och kurslitteratur.
På grund av att jag studerat länge är mina möjligheter till studiemedel begränsade. På grund av det är jag
tvungen att arbeta vid sidan av studierna och en gratis hyra skulle underlätta mycket för mig.
Jag vill vinna denna månadshyra för att jag fyllde i detta formulär samt att jag är en en stark förespråkare för
vikten av tillgängliga hyresrätter som motsvarar befolkningens behov och förutsättningar.
Jag studerar utan något CSN-lån och om jag skulle vinna detta pris hade det gjort en markant skillnad för min
ekonomi inför den kommande sommaren.
Alla gillar pengar :-D
Då jag har ganska hög hyra varje månad så har jag inte jag jättemycket pengar över till att faktiskt inreda
lägenheten. Så om jag vinner skulle jag använda pengarna till att köpa lite bättre möbler och annan inredning
som behövs.
Eftersom jag studerar i den senare delen av livet har jag en begränsad tid för att återbetala mina studieskulder
och dessutom går jag tillbaka till ett yrke som inte alltid är så välpremierat lönemässigt. En lärare som jag, som
i normala fall bor i en liten kommun med få chanser till att byta arbetsplats och därmed möjlighet att påverka
lönenivån, behöver mod inombords att ta steget till studier men också uppmuntran, vilket en vinst skulle vara.
De som är unga och nyutexaminerade och därmed nyanställs hamnar i en helt annan lönesists då de anställs i
en tid av lärarbrist. Det skulle vara en enorm lättnad för mig att få en månadshyra, då jag nu vågade ta detta
steg till att studera vidare vid 48 års ålder.
Jag studerar sjätte terminen på civilekonomprogrammet i Umeå och har precis kommit tillbaka från min
utbytestermin i England. Där betalade jag över 8 000kr i månaden för att bo i ett korridorsrum och pågrund min
relativt höga hyra på lägenheten i Umeå kunde jag inte göra någon vinst på att hyra ut den i andra hand då det
inte kändes rättvist mot min hyresgäst. Det vore därför värdigt generöst om jag kunde få tillbaka en
månadshyra för att kunna unna mig nåt kul utöver skolan.
Jag har väldigt hög hyra men älskar min lägenhet. Jag har en hel del utgifter just nu och det skulle betyda
mycket att få lite extra pengar
Jag vill få sponsring till min hyra för att ha chansen att resa och träffa min flickvän som jag har ett
långdistansförhållande med.
Jag är student och jag är alltid i behov av pengar för att klara mig, det är inte lätt men jag utbildar mig ju för att
kunna klara av framtiden. Så att låta mig vinna är att investera i er framtid, där jag ska jobba som
studievägledare för kanske era kommande eller redan existerande barn.
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Jag tycker att min hyra är för dyr i förhållande till vad som är rimligt för en student som går på CSN. Jag läser
på 200% och har inte tid att jobba extra för att få pengar till hyran och andra utgifter. Jag anser inte heller att
det är rimligt att förvänta sig att en student som studerar på 100 % ska behöva ha ett extra jobb för att få
ekonomin att gå ihop.
Med en hyra på 3300kr känns det kul att få lägga pengar på något annat en månad. För tillfället går jag precis
runt med mina utgifter (bil, mobil, fack, a-kassa, studiemedel, mat osv). Utöver 100% studier jobbar jag 20-
40h/månad för att klara mig.
Jag kommer kunna slappna av och fokusera på mina studier och inte oroa mig så mycket om att få ekonomin
att gå ihop
Jag anser mig själv vara värd en utlottning av månadshyra då jag är student med begränsad ekonomi. Det
skulle underlätta något otroligt för mig att få detta bidrag då det är många utgifter som kommer tillkomma denna
termin då vi ska på självbetalda fältstudier utan stipendium eller bidrag. Jag sökte stipendium men dem var
begränsade och svåra att få. Min resa kommer gå på ca 35.000 för att studera en organisation inom socialt
arbete, och detta anser jag vara en otrolig merit för mitt kommande yrke där jag i framtiden kan bidra till
samhället.
Jag är även intresserad av att som tidigare nämnt engagera mig i frågan och är villig att ställa upp på
erbjudanden gällande en sån arbetsuppgift.
Tack på förhand!
Det skulle vara en sådan lättnad att få en månadshyra betald i detta ibland eländiga studentliv. Men denna
gång skulle det inte vara på grund av ekonomisk misär - nej nej! Det skulle vara en lättnad att en månad här i
livet slippa betala 4000kr av mina pengar till en hyresvärd som jag avskyr med varenda cell i min kropp. Och
det kommer jag fortsätta att göra, både betala och avsky alltså, får någon möjlighet att flytta finns ej i denna
stad. Men dett är bara att tacka och ta emot för det lilla man få. För studenter ska inte ha mycket att säga till om
har man förstått den hårda vägen.
Det, kära hyresgästföreningen, är min bittra motivering! Tack och bock för mig och välkommen åter.
Jag fyllde faktiskt inte i för att vinna min hyra, utan för att berätta om försäljningen av bostäder här. Dela ut
hyran till någon annan behövande!
Jag är studenten mot strömmen. Nu till våren tar jag äntligen min kandidatexamen och i sommar fyller jag 42
år. Jag och min familj har kämpat för att jag ska kunna genomföra utbildningen. Att vinna en månadshyra skulle
vara som grädde på moset :)
2017 var ett jobbigt år för mig med bland annat en brösttumör och när jag valde att flytta till Umeå 2018 så
kändes det väldigt tungt. Jag fick höra från olika håll,  hur jag nu ska sköta mina kontroller och kommer du inte
sakna din fästman som blir kvar i Uppsala?! Klart som fan jag kommer sakna min partner som varit vid min sida
i 12 år och därför vet jag att vi klarar av det. Bara jag får ringa honom, sådär 10 ggr per dag. Det är jobbigast
när jag åker tillbaka till Umeå efter en helg. Jag lägger ner 30% av mitt CSN för att träffa min andra hälft. Tyvärr
studerar han just nu utan Csn och därför ligger ansvaret på mig att betala alla resor. Vore inte  helt fe att få
hyran betald en månad, så kan de pengarna täcka 2-3 resor för att hälsa på mitt hjärta.
Som student är inkomsterna låga och utgifterna höga, så bidrag till hyran är alltid välkomnat. Med dagens hyror
minskar ekonomin för att ha roligt eller äta lite bättre, så ett bidrag till hyran är alltid välkomnat
För jag har i så många år lagt en stor del av min inkomst på mitt boende och nu när jag är student går stor del
till hyran så jag knappt har råd att göra något kul längre. En hjälp med hyran skulle göra att jag kan åka och
hälsa på min tvillingsyster i Strömstad.
Det är ju givetvis kärvt att vara student, på det ekonomiska stadiet då det vill säga. Ett bidrag hade underlättat
mångt och mycket, och jag hade kunnat spara pengar till något roligt av tycke.
Jag är en duktig student som betalar en väldigt hög hyra även under sommaren då jag inte bor i studentstaden
Om jag vinner en månadshyra kommer jag använda minst ett motsvarande stort belopp till att köpa konstverk
från minst 3 lokala konstnärer och konsthantverkare för att sponsra dem.
I could really do with a breather in rental payments, why, it takes a chunk of my earnings and I would not miss
on a chance to win :)
När jag tänker efter känns det mer rimligt att ni skänker bort vinsten eller ger det till någon som verkligen
behöver den. Jag kommer ju klara hyran i vilket fall som. Nu i efterhand vet jag inte varför jag skrev något i den
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här rutan överhuvudtaget.
Jag har precis börjat studera igen efter 3 års uppehåll av psykisk ohälsa. Det skulle underlätta resterande delen
av vårterminen att veta att jag har en hyra betald och inte behöva stressa över att hinna jobba extra innan
sommaren då CSN är mindre.
Jag betalar full hyra på sommaren. Det hade varit otroligt skönt att slippa ha stressen att samla ihop pengar till
hyra över sommaren.
Jag har precis tvingats sluta på mitt jobb efter många månader av både stor psykiskt och fysisk påfrestning.
Kommer inte kunna jobba mycket i sommar då jag behöver återhämta mig så känns jobbigt med pengar.
Är student som inte har rätt till studentboende längre, bor i vanlig lägenhet och den högre hyran som medföljer
denna. Vilket även innebär inga hyresfria månader eller något CSN under sommaren... Behöver jag säga mer?
:P
Om jag vinner en månadshyra räcker de pengarna jag sparar till ett års betalning till radiotjänst + medlemskap i
hyresgästföreningen under resten av studietiden!
Som student är det alltid välkommet att få ett ekonomiskt bidrag eftersom man inte har så mycket pengar att
röra sig med. Jag hoppas att mina svar på den här enkäten kan bidra till en positiv utveckling av
bostadsmarknaden.
Har nyligen flyttat in och skulle vara roligt att kunna lägga pengarna på att inreda lägenheten fint!
Hej, studentbostäderna som fanns på marknaden var 1 rum och kök, och 2 rum och kök och då jag har familj
krävdes det att vi investerade i bostad, generellt är det fler som är i behov av en 1a eller 2a vilket gör att jag har
full förståelse att det finns ett större utbud av just dem. Jag tivs gott med min bostad idag och det har varit en
bra investering men den gjordes för att det inte fanns någon bostad på hyresmarknaden att tillgå vilket gjorde
att jag fick skjuta upp mina studier ett år.
För att som en student som läswr civilinjengör går mycket av pengarna till olika böcker och skulle vara skönt att
få den där extra summan över och kunna hitta på nått kul för och försöka minska på dem dagliga stressen.
Därför jag vill ha extra pengar över till bärs istället för att lägga pengarna på hyran.
Jag studerar heltid och arbetar samtidigt. Jag är engagerad volontär med ungdomar för att ge dem ett sunt
alternativ på fredag och lördagskvällar.Jag vill i mitt framtida yrke få en chans att hjälpa utsatta människor att
vända om sina liv. Det är inte billigt att studera men jag känner ett kall att hjälpa människor och vill samtidigt
vara en förebild för mina egna barn. Jag har tre barn som jag försörjer tillsammans med min man och vi skulle
tacksamt ta emot ett bidrag till vår månadshyra.
Då jag är student så blir det inte över mycket pengar varje månad till sparande, men jag vill ju såklart spara
pengar.
Så om jag skulle få slippa betala min hyra en månad så skulle det gå direkt till sparande.
Jag har en hel del problem med min hyresvärd. Just nu får jag mina grannars fakturor. Finns ingen som tar
ansvar. Jag vill jättegärna vinna en hyra ifall att de blir så att jag måste betala någon annans hyra utöver min
egna!
Jag vill vinna en månadshyra för att kunna vara ledig istället för att jobba en månad så att jag kan umgås mer
med min far som är sjuk i alzheimers. Om jag vinner så kommer jag också överraska min sambo med nyheten
tillsammans med en god middag.
Därför att det hade helt enkelt betytt otroligt mycket.
Hade då isåfall t.ex kunnat resa till Kina för att bli mer mångkulturell.
Med tre barn och ett ”inkomst” på 11000kr/mån blir det inte många kronor över. Skulle vara kul att unna barnen
något.
Jag skulle görna vinna eftersom att CSN bidraget inte är så stort och min hyra är ganska hög. Därför hade det
varit underbart att få vinna en månadshyra!
Jag har under lång tid betalat så mycket hyra att jag inte har haft pengar kvar för att spara. I sommar ska jag
gifta mig och hade önskat att få lite extra pengar att lägga undan till det. Det hade varit fantastiskt!
Jag skulle ta månadshyran och investera i möbler och dylikt för att se till att min lägenhet känns som ett hem
istället för en tillfällig studentlägehnet.
Jag har precis fått en ny lägenhet, studentlägenhet som jag valt att ta pga. vill ha en ugn och bättre
förutsättningar för matlagning, att kunna känna mig mer vuxen, men det har också inneburit en stor
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hyreshöjning på 2000:- mer i månaden vilket känns lite saftigt så en vunnen månadshyra skulle vara GULD!!!!
Jag betalar mycket pengar för en lägenhet som är sönderslagen av tidigare studenter, de så kallade köket eller
kokskåpet har varit där sen huset byggdes på 1800-talet, propparna går direkt man använder vattenkokaren,
och hyresvärden tycker att det är okej för att jag är en student.
Helt ärligt så tycker jag inte att jag är i en sån utsatt situation som många fler kan vara i, så min önskning är att
låta vinnaren vara någon ni vet verkligen kan behöva detta.
Jag är en engagerad student som lägger ner mycket av min tid för att lyckas med min utbildning. Tyvärr har jag
rätt hög hyra så min ekonomi är väldigt begränsad så oftast får man avstå nöjen som man egentligen inte vill
missa. Om jag skulle vinna min månadshyra så skulle jag skapa en buffert som jag kan ta från när jag behöver
pengarna!
Tack på förhand,
Hampus
Jag studerar första året och har knappt med pengar. Mina föräldrar har inte haft möjligheten att spara pengar åt
mig under min uppväxt och jag har därför behövt klara mig helt på CSN och köpa möbler med kredit... om jag
skulle vinna en månadshyra skulle jag betala av mina möbler och släppa ångestet jag had för lånet jag har
tagit. :)
Vore trevligt att vinna en hyra, spara lite pengar till examen i juni. Då det ör dags att hitta nytt boende
Jag känner nog att alla studenter skulle behöva spara in pengar för att klara sig på sitt CSN, och därför tog jag
denna chans till att kunna få en månadshyra och troligtvis den nästkommande månaden kunna lägga undan
4000:- på mitt sparkonto istället, där jag sparar till insatsen till min framtida egna lägenhet :)
För att jag nyss fått tag på en egen lägenhet som jag nu slipper dela med någon annan och det tär rejält på
plånboken
Ska på praktik och kommer nog ha svårt att hyra ut min lägenhet i andrahand då Östersund inte har så många
studenter - skulle därför vara perfekt med ett litet bidrag till hyran!
Jag borde vinna för att jag snart studerat i tre år och aldrig behövt ta lån utan istället jobbat extra vore det skönt
att få lite cred och kanske måste jag inte jobba lika mycket nästa månad då min c-uppsats börjar.
Det skulle vara en otrolig hjälp för mig att vinna. Jag både arbetar som bildlärare om 77% och studerar om 50%
på distans för att få lärarleg (sammanlagt 127%). I höstas blev jag tvungen att ta tjänsteledigt för att kunna göra
praktik på en annan skola och gick därför back en hel månadslön och kunde inte få hjälp från CSN. Min hyra är
väldigt hög, så har haft det lite knapert sedan dess. Därför skulle det lätta på en hel del stress att vinna!
Om jag vinner så har jag mer pengar över för att resa i Sverige:)
För att jag varit student i snart 5 år så jag har levt på minimigränsen ett bra tag och det vore fantastiskt att få lite
extra pengar inför examensfirande i juni!
Skulle tycka det var super roligt att ha möjlighet att spara undan lite mer pengar nu innan sommaren så att man
har möjlighet att vara ledig lite och göra roliga saker, inte bara jobba :)
Det hade varit väldigt härligt att vinna då jag det senaste halvåret flyttat två gånger och båda gångerna behövt
lägga ut mycket pengar i förhand och även behövt betala dubbla hyror en viss period.
Är en student som fick genomgå ett breakup av ett långvarigt förhållande, efter tre veckor efter min kursstart
(termin 1) fick jag leta efter nytt boende, pengarna tog slut då jag spenderade det mesta under flytten till första
boendet med tjejen, så fick ta kreditlån för att klara flytten nu och kunna fortsätta mina studier. Så därför hade
det varit SUPER nice med en gratis hyra!
För att det skulle motivera mig att studera mer och att studera svenska för att nå toppnivå
Heltidsstudier med fullt studielån. Fjärde bostaden på 1,5år, två handrahandskontrakt + två delade bostäder.
Fick min första egna lgh med förhandskontrakt för någon dag sedan bara. Tycker jag skulle förtjäna en
månadshyra. Efter allt för många månader i andrahandskontrakt på 20kvadrat med skyhöga hyror och trasiga
möbler därefter. Och de där  hyresfria månaderna  under sommaren har jag EJ sett skymten av. Vill ha en
hyresfri månad helt enkelt.
 
Tack!! :)
För att jag är en kämpe med supertight ekonomi. Började egentligen studera för att jag blev nekad sjukpenning
av försäkringskassan och har nu två team inom sjukvården som gör sitt bästa för att smärtan inte ska förstöra



-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

mina studier. Men efter hyra, läkarbesök, mediciner och pendling till universitetet så finns det som inget kvar åt
mat, kurslitteratur eller hjälpmedel som ska självbekostas
Jag har alltid drömt om att åka till Seattle i USA och titta på en amerikans fotbollsmatch. Om jag skulle vinna
skulle det bidra till att jag är många steg närmare min drömresa.
Jag är utländsk student och har inte tillräckligt råd så jag behöver jobba extra för att klara med allt. Hyran är
den största delen av mina kostnader så blir det utmärkt om jag får vinna en månadshyra.
Nu när jag har börjat studera och fått lägga mycket pengar på möbler, kurslitteratur etc har den ekonomiska
delen fått ta stryk. Vill kunna prioritera ett träningskort för min hälsa och inte behöva dra in på aktiviteter pga att
få ihop pengar för hyran varje månad.
Någon ska vinna så varför inte jag?
Jag och min sambo har det lite knivigt med pengarna just nu. Vi har haft svårt att få tag på begagnad
kurslitteratur och har därför haft större utgifter än vanligt. Hjälp med hyreskostnaden skulle verkligen ge oss
möjlighet att äta lite godare mat!
Jag skulle bli väldigt glad om jag vann en månadshyra då jag har en ganska hög hyra och så har jag en bil,
vilket gör att jag inte alltid har så mycket pengar att röra mig med varje månad. Om jag vann en månadshyra så
skulle jag använda pengarna jag sparar till att reparera min bil så jag kan ta mig till och från min praktikplats på
sjukhuset samt att fylla på pengar på mitt ica kort och bjuda mina vänner på en bra middag.
Det vore kul att äta något annat än konserv mat och nudlar i en månad!
Jag har ingen dusch, tycker att hyran är hög för att lägenheten saknar dusch
För att jag ser alltid efterförbättringar hos min nuvarande hyresvärd. Och delar gärna med mig om dessa
förbättringar. Skulle jag få en hyrfri månad skulle jag ta dem pengarna som blir kvar och resa för, vilken jag
annars inte kommer ha pengar till.
Jag anser mig inte ha någon bättre motivering än någon annan, än att jag är ärlig med mina svar.
jag ska vinna eftersom jag har det knapert med pegar som student och om jag vinner kan jag lägga pengarna
på en födelsedagspresent till min pappa som har varit sjuk. han har alltid hjälp mig med att flytta under min
studietid. har totalt bott på 3 ställen och nu när jag äntligen fått ett eget ställe (som är dyrare) känns det väldigt
skönt för mig. Jag skulle väldigt gärna vilja tacka min pappa för all hjälp och samtidigt köpa mig ett skrivbord för
att slippa plugga i sängen, vilket inte är så effektivt haha! Hoppas att jag vinner. tack så mycket, vad fint att ni
lottar ut sånt här. är till en stor hjälp kan jag garantera!
Därför att jag precis som många andra studenter spenderar en majoritet av min inkomst (CSN) på min hyra och
det skulle vara extremt skönt att få ett överskott i kassan, speciellt eftersom jag ska läsa juridik i vår och det är
svindyr kurslitteratur. MVH
Fick betala dubbel hyra då jag fick min lägenhet idag eftersom att jag inte hade något val.
Som kårengagerad har jag redan varit med och drivit en hel del bostadspolitik där vi i styrelsen legat på
kommun och privata aktörer att både pressa hyror och bygga fler bostader med varierad framgång. Det vore
väldigt roligt att få ett tack för det engagemanget och en uppmuntran att fortsätta det drivet i andra former och
typer av engagemang jag planerar - Både under och efter studietiden
En månadshyra hade varit ett fint tillskott till sommarkassan. Kanske man kan spara lite mer eller kanske göra
något kul för de extra pengarna
Jag i dagsläget jobbar deltid för att stödja mina studier på Heltid och detta är en värdelös motivering men
åtminstonde en ärlig motivering, att vinna en månads hyra betald skulle göra under att få kunna fokusera
åtminstonde en månad av de få som är kvar innan studieuppehållet på skolan skulle vara guld värt.
Jag vill så gärna åka ner till min familj i Småland, men med en hög hyra som ska betalas varje månad är det
svårt att få studiebidraget att räcka till flyg- och tågbiljetter.
Jag vill vinna för att jag haft det väldigt kämpigt de senaste månaderna med hyran, det är alldeles för dyr
egentligen för att betala själv men sedan min pojkvän gjorde slut och flyttade ut har jag inte haft något val.
Därför hade det varit guld värt att få hyran betald en månad så jag skulle kunna unna mig något den månaden.
Jag förtjänar en månadshyra för att mina byxor börjar bli dyra.
Jag bor väldigt långt bort från skolan så måste betala busskort varje månad och det tar även onödig studietid
att åka buss varje dag. Min hyra är orimligt hög med tanke på att det endast är en liten etta som inte ligger
centralt till heller, betalar nästan 6000kr i månaden.
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Jag hoppas att jag vinner detta så att jag kan använda pengarna jag lägger på hyra till att resa hem till min
familj som jag saknar mycket istället!
7000kr av mitt csn går till hyra där det ingår vatten, grannens cannabisrök, vanlig cigarettrök och värme. Med
en prispeng från er kan jag betala hyran och ändå köpa astmamediciner utan dåligt samvete! Det är hutlöst dyrt
att andas ska ni veta!
Och så ska jag överraska min kursare med bio, för att hon har den bästa referenstekniken på hela LTU!
 
fridauusitalo@live.se
070-6148911
På grund av att jag är en hyresgäst med fem guldstjärnor. Stör inte mina grannar, festar eller röker inte, städar i
trappen och i lägenheten och respekterar mina grannar.
Jag hoppas att jag får vinna så att jag kan spara den månadshyrans pengar till körkort! Jag har snart studerat
färdigt (om ett år) på samhällsvetarprogrammet men har tyvärr inte skaffar körkort vilket är bra för att få
möjlighet till många jobb. Så det hoppas jag att jag kan få lite extra pengar till att ha råd med :)
Jag har haft en ganska tuff höst då jag försökt jobba och plugga samtidigt som jag försökt ta igen det jag fått U
på. Då jag tappade CSN på grund av det har det varit ganska svårt att få ihop nog med pengar. Jag har nu fått
G i de moment som fattades men jag ligger fortfarande back när det gäller pengar. En betald månadshyra
skulle därför underlätta enormt.
Jag skulle vilja vinna så att jag kan bjuda min sambo på en resa till London. Vi har vilja åka men har inte råd,
bland annat på grund av vår höga hyra
För att ungdomar utan bostäder blockeras,
anser jag att bostadsmarknaden ska avregleras.
Att det kostar enstaka hundring extra i månaden är inte dyrt
Det löser i alla fall problemet: "allting är uthyrt".
Jag skulle vilja vinna för att jag jobbar 2 jobb för att klara av att studera den utbildning jag vill gå. Att få 1
månadershyra skulle innebära otroligt mycket då en stor press skulle försvinna från mina axlar
Jag har klarat mig utan CSN i ett par år, och kan behöva lite extra hjälp med att betala hyran :)
Jag är en student långt hemifrån och anser att jag borde få vinna detta för att kunna använda pengarna till att
åka hem. Det skulle betyda väldigt mycket för mig.
Jag har väldigt mycket som jag måste betala ut varje månad, det skulle vara kul att vinna en månadshyra!
 
Pornpan kongthong
Grönborgsgatan 18, 852 37 Sundsvall
0736594952 (ring gärna 2 gånger om ni vill nå mig)
kongthong_pk@hotmail.com
Jag har pluggat här i snart 5 år. Tar examen här i sommaren, har varit lojal kund, betalat mer i hyra än vad
kontantinsatsen för en lägenhet här hade kostat mig. Med så mycket studielån på axeln så känns de som att en
månadshyra kan Mitthem bjuda på som ett tack för att jag har hyrt deras lägenhet :D
Pluggar och elitsatsar på längdskidor samtidigt och är på resande fot större delen av vinterhalvåret. Ekonomin
som längdskidåkare är inte alltid den bästa och många utgifter ligger på material, resor och logi. En
månadshyra skulle verkligen vara ett rejält lyft för kassan och ge mig möjligheten att få ut ännu mer av både
skidåkning och studier!
Detta skulle möjliggöra för att skjuta in mer till handpenning för att kunna köpa en lägenhet efter studietiden.
Detta för att jag gärna vill etablera mig i Sundsvall. Bostadsfrågan gör mig väldigt orolig just nu och denna
chans att vinna en månadshyra skulle göra otroligt mycket för mitt välmående just nu. Jag försöker spara så
mkt som möjligt av mitt CSN lån och CSN bidrag för att kunna köpa en bostad efter avslutade studier. Dock är
detta inte en lätt uppgift men ser att just nu är de enda möjligheten för att kunna få möjligheten att stanna i
Sundsvall efter studierna.
Efter att ha kommit upp till Luleå utan att hitta boende, till att bli inneboende hos en student, sovit med en
trasigt uppblåsbar madrass som säng och tvingats betala mer än halva hans hyra i en månad, till att flytta in
hos ännu en person för att sova på en madrass på golvet, till att  flytta in i en modul borta på klint på 15 kvm
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och betala mer än vad en person betalar för en etta på vänort och docentvägen, för att sedan bli inneboende
igen när de skulle tas bort, till att hyra andrahand av en student på utomlandsstudier, till att äntligen hitta eget
stabilt boende, och återigen efter en sista flytt in tillsammans med min flickvän så känner jag att boende för
första gången på 4 år är säkert och jag slipper oroa mig för att jag kanske står utanför dörren utan någonstans
att bo.
 
Det tog mig alltså 7 flyttar innan jag kunde känna mig säker.
Är det så Luleå ska vara?
För att jag ska ha råd med fler böcker. Nä, vem lurar jag. För att jag ska ha råd med tv-spel och andra nöjen.
&#128512; Musikutrustning tillexempel så att jag kan skaffa mig en mer berikande framtid och jobba mer
effektivt när jag väl ska jobba. Och om studierna ändå skiter sig, kanske en potentiell karriär.
Då jag betalar över 4000 kr i månaden och de har beslutat att höja hyran än en gång skulle jag vara i stort
behov av att vinna en månadshyra. En månadshyra jag kan både spara en summa från men även kunna bjuda
gänget på mat som belöning för att vi kämpar på så bra med plugget!
Jag har för närvarande en hyra på mina 36 kvm som kräver att jag har studielån eftersom bidrag och lön äts
upp innan jag ens har hunnit fundera på att köpa toalettpapper. Det vore därför himla fint med ett tillskott för att
fira att jag snart har kämpat mig igenom mitt fjärde år på juristprogrammet! Heja mig!
För att mitt hyreskontrakt går ut inom 3 månader och jag kommer ha dubbla hyror att betala när jag väl lyckas
få en ny lägenhet. Vilket blir lite tungt med endast studiemedlet att leva.
För att jag måste jobba för att ha råd med hyran, nu är det för mycket i skolan men jag jobbar ändå kvar
eftersom jag känner att jag inte skulle ha råd med hyran annars. Men jag är nog på gränsen att gå in i väggen.
en månadshyra skulle hjälpa mig genom att jag inte skulle behöva jobba på en månad och på så vis slippa
psykisk ohälsa och kanske hinna ladda batterierna en månad.
Jag vill vinna min månadshyra för att jag tycker min sambo kämpar på så bra med jobbet så att han kan stötta
oss ekonomiskt medan jag studerar. Det skulle vara kul att kunna ge tillbaka till honom
Jag, som alla andra, är en fattig student. Nudlar, studentrabatter är en del av vardagen. Det hade bara varit så
otroligt fint att EN MÅNAD få ha lite pengar över för att kunna lägga det på någon roligare mat, ett klädesplagg
eller något annat.
för att jag under två år försökt undvika att ta studielån genom att spara alla pengar från sommarjobb och jobba
vid sidan av, vilket fungerade bra i de första två åren fast jag levde fattigt som en råtta hehe... men när jag var
tvungen att flytta sista året under min utbildning blev hyran så pass hög att jag knappt klarar mig med mitt
studielån. Det finns säkert massa andra som har det sämre än mig, dock
För att jag skulle vilja ha råd att åka och stötta mina familjemedlemmar på olila håll i landet, både i
sammanhang kring satsningar de gjort men också personligt jobbiga situationer dessa hamnat i.
Ber till karma gudarna!
Som studerande är det alltid lite kämpigt med att dryga ut sin sparkassa och som aktiv i unga aktiesparare
skulle jag bli tacksam om jag kunde få möjligheten att lägga en månadshyra och dryga ut sparandet. En till
anledning som är lite svår för mig att skriva samt att erkänna för mig själv är den tuffa start av vårterminen med
turer från och till sjukhuset och en konstaterad hjärntumör. Denna vinst skulle förhoppningsvis lätta upp den
tunga nya och ovana tillvaron.
Många gånger har jag ensam fått betala hyran och alla räkningar (ca 7500kr) och det blir så lite kvar av csn då.
Jag oroar mig för maj och juni månad då jag bara kommer att få 5000 kr i maj och inget i juni (från csn). Jag tror
inte jag klarar studierna om jag skulle jobba bredvid. Så att vinna en månadshyra skulle göra en enorm skillnad!
Det vore enormt roligt om en månad kunde vara nästan hyresfri istället för att sluka 2/3 av csn. Kan man
kanske få unna sig något gott att äta för en gångsskull
Vem är inte värd en månadshyra? Men bor på ett av de billigaste sätten, nämligen enkelrum i korridor trots att
jag har social fobi. Det har dock på ett vis lärt mig hur man måste hantera sina rädslor och utmana sig själv, att
det till och med kan betyda att man träffar fina människor. Därför tycker jag att jag kan vara värd en
månadshyra!
Jag skulle verkligen behöver slippa betala en månadshyra...behöver den pengarna till något annat som är
väldig viktigt för mig i hjärtat.
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Är alltid svårt med sparandet under studietiden så lite hjälp en månad och kunna lägga den hyran på ett
sparande för en framtida lägenhet vore ju en dröm! Många bäckar små så att säga och den här bäcken skulle
ju vara mer än de 300 jag försöker lägga på ”framtida lägenhet/hus”-sparande!
FÖR ATT JAG HAR DELTAGIT I UNDERSÖKNINGEN OCH SVARAT PÅ FRÅGORNA
För att jag har deltat i undersökningen
Har studerat så länge att csn inte längre är ett alternativ. Därför måste jag förvärvsarbeta för min försörjning.
Det innebär långa och uppbokade dagar. En fri månadshyra skulle ge utrymme för välbehövlig rekreation.
Ifall jag skulle vinna en månadshyra så skulle jag kunna använda pengar jag sparar till att göra något roligt med
min kompisar.
Ganska enkel motivation till varför jag ska vinna; jag är student :D
Jag hjälper i dagsläget mina studentkamrater och grannar med aktuella bostadsfrågor, för att förbättra. Jag
anser att jag är en god vänlig granne. Samt just nu har jag svårt med pengar så det skulle underlätta att vinna
en månadshyra.
Jag är precis som vem som helst med lite för lite pengar kvar i slutet av månaden. Jag kommer i nuläget om jag
inte tar ett extrajobb vid sidan av mina studier inte kunna spara ihop några större pengar alls under min
studieperiod. I och med mitt val att studera direkt efter gymnasiet så har jag inga sparpengar sen tidigare, vilket
är extremt tråkigt, och dåligt för min framtid om någon oförutsett händer.
För att jag sliter med plugg och extrajobb för att få livet att gå ihop med min flickvän/sambo och katt &#128512;
För att nudlar inte är jättegott :)
Min pojkvän bor i min hemort Jönköping, 100 mil härifrån. Att ha distansförhållande kan vara krävande men det
är värt det, alla dagar i veckan! Får jag hjälpa att betala min hyra kan jag istället lägga de pengarna på att
betala biljetter så att vi kan åka och hälsa på varandra. Länge leve kärleken!
Som student behöver man varje krona som man kan spara in.
I slutet av varje månad börjar en students pengar att försvinna,
det gör det svårt att spara till att göra något kul
Därför är en månadshyra idealt att vinna
Så en kan lyxa till det i både sommar och jul!
Med två studenter i familjen, och tre hemmaboende barn kan ekonomin vara tuff. Vi är nöjda att vi vågade ta
chansen, men pengarna skulle vi kunna lägga på barnen i sommar istället. Sommaren är alltid tuff under
studietiden
Att vinna en månadshyra hade underlättat oerhört i en tight studentekonomi. Jag förtjänar inte pengarna mer än
någon annan, men genom att vinna kan man ha lite pengar över att göra annat för. Jag hoppas att
informationen här hjälper er, och er position för att förhandla med hyresvärdarna.
Som student har jag en svår ekonomisk situation, studerar just nu andra året och ser verkligen fram emot att ta
mig ut i arbetslivet och bidra till samhället. Om jag vann en månadshyra så tänkte jag lägga pengarna på en
välbehövd ny skoldator. Detta skulle hjälpa mig oerhört mycket och underlättande kommande studier.
Med pengarna jag skulle spara hade jag kunnat äta mer än pasta och ketchup resten av året.
Som många andra studenter har även jag en tajt ekonomi, därför hade det varit superkul att vinna en
månadshyra.
Då man som student alltid har knapert med pengar gör man sitta bästa för att de alltid ska räcka till allt man vill
göra. Vilket blir i slutändan att man kanske hoppar över den där resan man velat göra så länge för att pengarna
ska räcka till både hyra och mat.
Jag borde helt enkelt vinna för att jag är en nudelätande student. Mer komplicerat än så är det inte.
Det skulle vara skönt att inte behöva ta från sparkonton en månad :D
Jag har precis separerat med min kille så nu står jag här med en dyr 2:a, två parkeringsplatser att betala och
ingen bil. På grund av bostadsbristen är det väldigt svårt att flytta till något billigare.
Jag prioriterar arbete inom studentlivet i form av studentkåren, skyddsombudsfrågor, studentpuben istället för
att faktiskt jobba på mitt helgjobb för att studenterna ska få det bra. Det hade varit underbart att få tillskott i
kassan då volontärtimmarna ger knapert i kassan.
Jag vet inte varför jag ska vinna mer än någon annan student. Det skulle dock vara ett skönt tillskott i kassan
som skulle göra att jag kan hälsa på delar av min otroligt utspridda släkt (allt från Växjö till Piteå). Tror dock att
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alla som studerar skulle behöva ett tillskott i kassan då hyrorna kan vara höga och bidrar ytterst till det
oglamorösa studentlivet med pasta och ketchup.
Vill spara undan så mycket pengar som möjligt under min studietid så jag har ett litet startkapital till att
investera i en lägenhet när jag är utexaminerad!
För att det skulle vara skönt att kunna spara lite pengar och göra någonting roligt under sin studietid.
Jag tycker att min hyra är alldeles för hög, vilket i många fal gör att jag måste avstå annat. Dessutom ska jag
utomlands till hösten, och extrapengar till detta skulle absolut inte vara fel.
Jag har studerat med mina egna sparade pengar i snart 2 terminer vilket har varit väldigt påfrestande då jag
har behövt leva på så snålt att jag knappt har kunnat andas. En månadshyra skulle underlätta min situation
väldigt mycket.
En månadshyra kostar lika mycket som resan hem till min familj, det är definitivt det pengarna hade gått till i
mitt fall.
Det hade underlättat min ekonomiska situation för tillfället.
För att jag är en snäll och omtänksam person som gärna delar med mig av det jag har. tyvärr har jag inte allt för
mycket pengar att dela med mig av som student, så jag hade gärna vunnit en månadshyra så jag kunde bjuda
in till en riktig tacos fest
Jag skulle vilja vinna en månadshyra för att ha möjligheten att sätta en extra guldkant på vardagen! Med
pengarna som en extra månadshyra skulle ge skulle jag bl.a välja ekologisk och närproducerad mat för att
värna om miljön.
För att jag förtjänar lite tur här i livet. En månadshyra skulle hjälpa min ekonomi otroligt mycket då det tär lite på
krafterna varje dag att få ekonomin att gå ihop. dessutom så skulle jag använde de pengar jag kan spara till
något nyttigt för mig själv.
Ta lån gör man om man behöver inte annars. Jag klarar mig ändå så jag tar inte ett onödigt lån bara för att. Jag
vill inte ta ett lån hos csn för nöje. Det gör däremot att alla mina pengar går åt på mat hyra försäkringar och
studier. Nöjen läggs tyvärr åt sidan för det mesta så att få unna sig att göra något roligare för pengarna än att
betala hyra en månad hade gjort mycket! En månadshyra kan man göra mycket med! Ta en fika, ta en paus,
lev livet!
Till sommaren har jag fått en anställning i Luleå, där boendesituationen är väldigt pressad, och det är framförallt
dyrt att hyra. Så en månadshyra skulle hjälpa till med att täcka utgifter och dubbla hyror som uppkommer i
samband med flytten dit.
Lite tight med pengar just nu (:
Mitt karmakonto ser helt okej ut och jag hade gärna velat klippa mig fint och köpa en skjorta till kommande
arbetsintervju
För mig hade att få en betald månadshyra som vinst betytt mycket. Idag som student är inte plånboken alltför
stor och pengarna får hållas hårt. Men med en betaldmånadshyra skulle jag kunna boka en flygbiljett ner för att
hälsa på familjen i Västerås och vara där en helg. Det skulle betyda mycket!
 
  Jag tycker jag bör vinna drf att det är dyrt att vara student :D
För att sommarhyran är väldigt jobbig att betala, så det blir rätt så skönt att vinna en gratis månadshyra.
För jag är villig att stå upp för studenterna.
Då hyran varje månad betalas med hjälp av lånade pengar vore det väldigt skönt att kunna lägga undan den
summan om ä för en månad på framtida sparande
För att min månadshyra just nu är väldigt hög för att vara studentlägenhet och kan behöva allt hjälp man kan få.
Jag kan ju tycka att det hade varit skönt att inte ha panik i Juni eftersom man får halva bidraget/lånet då. Men
har ju haft det i 5 år nu så är ju ändå rätt van. Det hade varit min enda dröm i livet.
Som alla andra studenter är det svårt att få ekonomin att gå runt, men med en hyra på 4200 för en lägenhet på
22kvm känns det extra tungt. Att vinna en månadshyra skulle verkligen underlätta min situation och jag skulle
vara evigt tacksam.
För att kunna spara pengarna för framtida oväntade utgifter som kommer även fast man studerar.
Anledningen till att jag tycker att jag borde vinna min månadshyra har nog att göra med att "Vem vill inte ha en
månadshyra?".
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Jag vill vinna, för en stundent med två barn skulle en gratis hyra göra så stor skillnad i ekonomin.
Jag bor med min sambo som också pluggar, jag har CSN men hans har använt sitt hela CSN och har ungefär
ett halvår kvar om han pluggade heltid. För att vi ska klara vardagen behöver han jobba 50% och kan därför
inte plugga på heltid. En betalad hyra för oss skulle göra så att han kunde koncentrera sig mycket mer på
skolan och kunna bli klar tidigare, vilket skulle underlätta för oss rent ekonomiskt.
Jag har en son på 3 år och är ensamstående, jag studerar heltid och försöker ständigt få ihop vardagen så
detta hade helt klart hjälp mig.
Vore ju toppen att kunna unna sig något då man som student inte har många kronor att röra sig med utöver det
nödvändiga :)
Att få ett extra tillskott i kassan gör det enklare att klara av oförutsedda kostnader.
Min månadshyra är över hälften av vad inkomsten är från CSN (Lån och bidrag). Min ambition i skolan är att ta
ut en dubbelexamen i Civilekonom samt Rättsvetenskap och studentlitteraturen är onödigt dyr, framförallt
juridikböckerna. Tack vare extraarbete vid sidan av studierna så har jag precis råd att gå runt varje månad, så
att få en gratis månadshyra vore en otrolig lättnad.
Jag är jävligt fattig.
Jag vill vinna därför att jag nyss köpt en bostadsrätt och kommer att stå med dubbla hyror en månad, skulle
sitta perfekt att vinna en månadshyra :)
Jag har alltid betalat min hyra i tid och nu inför sommaren då CSN blir extra knaper så skulle det medföra att
jag kan pensionsspara mer
Jag hoppas på att få vinna då min partner fortfarande har kvar sin gamla lägenhet och betalar hyran för den
medan jag själv står för hyran i min lägenhet. Detta innebär att vi inte har mycket pengar över, efter matinköp
för månaden, till att göra något roligt eller speciellt. Jag har varit sjuk under en längre tid och känner själv att en
resa hem eller någon annanstans hade varit gynnsamt men pengarna räcker inte riktigt till.
Jag läser nu min sista termin innan min kandidatexamen, dock kräver denna termin att jag pendlar till
Östersund. Med min höga hyra, månadskortet på tåget och andra kostnader som tillkommer varje månad med
endast CSN att leva på så blir det inte många kronor kvar. Att få vinna en månadshyra skulle göra det möjligt
att få hämta andan en aning.
Jag skulle vilja vinna en månadshyra eftersom min studietid närmar sig sitt slut och jag skulle kunna fira min
examen med hjälp av de pengarna som jag inte skulle behöva lägga på hyran.
Jag anser att jag bör få en gratis månadshyra för att jag måste köpa en ny dator då min gamla lagt av. Jag
skulle även vilja åka hem till min familj uppe i skellefteå oftare och jag har inte råd med det just nu.
Jag har en väldigt hög hyra, så en betald månadshyra skulle vara otroligt hjälpfullt för att kunna spara ihop ett
studiebidrag och därmed ”komma ikapp” med ekonomin. Några sparade tusenlappar en månad gör stor
skillnad för en student.
Jag har flyttat 6 gånger under mina 4 år av studier, nu är jag inne på mitt sista år på civilingenjörsutbildningen
och har för första gången fått ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Om jag vann skulle jag fira med att åka
ner till min familj i Stockholm och bjuda hela gänget på champagne!
Jag är en fattig student som skulle gilla extra pengar i plånboken.
För att jag är en duktig medborgare som svarar på enkäter och har alldeles för lite pengar.
Jag sköter mina studier, arbetar hårt och betalar mina räkningar.
Jag har inga problem att betala den dyra hyran som har just nu men det hade varit kul att slippa bli av med
halva CSN en månad.
Jag skulle bli jätteglad om jag vann en månadshyra, då det skulle underlätta mitt liv och framförallt ekonomi
något otroligt. Som jag tidigare nämnt så studerar jag heltid (halvdistans) och extrajobbar på två arbeten. Ett
under dagtid och ett nattjobb på helgerna. Jag bor själv och har ingen annan som hjälper mig med ekonomin.
Jag önskar speciellt att vinna detta nu när sommaren närmar sig. Då tappar jag csn under några månader,
vilket gör att jag måste arbeta ännu mera för att få ihop allt! Genom att vinna detta så skulle det betyda att
kanske jag till och med skulle kunna vara ledig någon vecka nu i sommar och få bada och sola lite. Det vore
drömmen, så jag håller tummarna!
Med den månadshyran jag skulle spara om jag vann skulle jag bland annat kunna bjuda mina föräldrar på en
fin middag som tack för att de ställer upp för mig och alltid hjälper till om det krisar.
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För att jag bor ensam på 62 kvm och därmed betalar ca 5400 kr i hyra varje månad.
Jag borde vinna en månadshyra för att jag har lämnat bra åsikter i denna undersökning, jag har även blivit av
med bostadsbidraget och söker nu jobb för att kunna klara ekonomin, betalar för mycket för min nuvarande
bostad. Lever på 10 tusen kroner och för det ska jag betala en hyra på ca 4000kr köpa kurslitteratur för ca 3
tusen (begagnad) övriga räkningar, mat och mycket annat, utöver detta ska jag har råd med att ha ett socialt liv
med vänner och familj. Visst låter det tufft? Därför skulle en månadshyra hjälpa mig mycket i mitt mål att även
kunna ha råd att spara pengar till oförutsedda utgifter...
Är en av dem få som började plugga direkt efter gymnasiet, och har därför inte kunnat jobba ihop samma
mängd pengar. Ekonomin börjar bli lite tajt nu mot slutet av läsperioden :-(
Min hyra är väldigt dyr, tvingas jobba extra utöver mina studier för att klara av att betala hyra/räkningar och
mat.
Lindbäcks rånar mig på drygt 5000 i månaden.
Förråd kostar extra och med dryga 8 fria parkeringar á 6 timmar för 3 hyreshus stänkte jag dit på en p-bot med.
När kylan och snön gör sig påmind, är det skönt att en varm bastu ta. Dock tar det någon timme innan både
värme och varmt vatten finns, därför vore det skönt att få en månadshyra betalt så man har råd att köpa ett
årskort på den lokala gymmet. Där kan man kombinera nytta med en varm skönt dusch utan att ägna timmar åt
att elda innan och går att ta en daglig dusch.
För att denna månadshyra gör att jag kan ta den tiden jag lägger på extrajobb för att ha råd med ytan till att
skrivs en debattartikel gällande bostadsfrågan istället.
Det hade varit oerhört skönt att kunna lägga en månadshyra på sparkontot istället, för framtida icke-CSN
månader när hyran fortfarande ska in!
Jag vill vinna en månadshyra för att jag skulle komma i kontAkt med er i hyresrättsföreningen och kunna vara
med och påverka studenters boendesituation som i dagsläget preoriteras väldigt lågt. Sedan skulle detta vara
ett sätt att spara pengar, pengar som jag skulle lägga på att rusta upp min lägenhet med nya tapeter.
Jag lämnade tryggheten med fast anställning för att börja studera. Jag kände att jag hade möjligheten då jag
hade en sambo som jobbade, trots att vi hade hög hyra. Nu har han flyttat, och jag står ensam med en hyra på
9500 och en liten dotter på 4 år. Jag sliter hårt för att få ihop hyran och för att hitta nytt boende, men i
Östersund är det extremt svårt. 5000 skulle ge mig ett litet andrum.
Jag vill vinna då jag kan lägga pengar till kurslitteratur och gymkort då jag blivit ohälsosam av att sitta still och
plugga hela dagar.
Det hade underlättat supermycket ekonomiskt och att man hade kunnat lägga pengarna på något roligare!
(Eller på sommarhyran) :)
För att plugga blir surt när allt är så dyrt, pengarna tar slut innan tentaperioden går ut. Vad ska man då göra?
Tävla med hyresgästföreningen och vinna en hyra!
Jag skulle jättegärna vinna en månadshyra eftersom det hade varit en avlastning i vardagen. När man endast
får CSN-pengar och inte har extrajobb så kan de pengar som skulle gått till hyran verkligen behövas.
Jag borde vinna en månadshyra för att som en invandrare måste jag kämpa väldigt hård för att klara min
utbildning som är på svenska. På grund av detta hinner jag inte arbeta på sidan av studier och en månadshyra
skulle underlätta mitt liv väldigt mycket.
Hejsan jag heter Amanda och jag bor i piteå. Jag har flyttat hem hit för att bo med sambon och jag skulle
jättegärna behöva dessa pengarna till min dubbla hyra i maj månad när jag kommer plugga måndag-fredag i en
månad så jag får examen och blir.färdig lärare. Jag pluggar via Umeå universitet men pendlar till Umeå några
gånger per månad och den kostnaden är 400 kr tur och retur per gång.
 
Jag har alltif haft svårr att hitta boende i umeå men fick tillslut ett förstahandskontrakt på en lägenhet som var
nybyggd och den visade sig ligga på 5000 kr per månad så till slut var jag tvungen att säga upp den och flytta
till Piteå och plugga härifrån.
 
Så jag skulle jättegärna vara tacksam för den hjälp jag kan få genom att vinna detta!
 
Tack så mycket. Med vänliga hälsningar Amanda
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Som de flesta andra studenter lever jag på CSN och det blir inte alltför mycket pengar över varje månad. Om
jag skulle vinna en månadshyra hade jag dels kunnat öka på mitt sparkonto litegrann, men även haft pengar till
att göra något roligt. Att gå ut och äta på en finare restaurang exempelvis, det händer aldrig annars.
Jag skulle gärna vinna en månadshyra eftersom jag för tillfället går +-0 i min ekonomi på grunda av hyra,
kurslitteratur, mat och kommunal pendling. Det skulle alltså vara otroligt uppskattat att få ett par tusenlappar
över till att spara undran.
Jag ska vinna för att jag inte måste äta tonfisk och pasta varje dag! Jag försöker att inte ta så mycket lån så det
blir ganska liten budjett per månad :)
Jag har flyttat 85 miö för att studera, min studietid började med att jag fick en njursjukdom och missade väldigt
mycket i plugget och kom efter. Detta ledde till att jag fått kämpa för CSN och haft det till och från under
studietiden. Nu är jag tvungen att jobba extra för att klara mig och de går ut över mina studier :(
Min mamma hjälper mig ekonomiskt. Det skulle vara fantastiskt att inte behöva be henne om pengar till
studiematerial, om så bara för en enda månad.
Hyran är en stor del av månadskostnaden som student. Att få en månadshyra skulle underlätta väldigt mycket.
Jag skulle vilja vinna en månadshyra nu när det är tufft ekonomiskt under studietiden. Att kunna lägga min
månadshyra på något roligt istället  som student skulle betyda mycket!
Skulle vilja vinna för att jag då som student skulle kunna spara de pengar som jag annars lägger på hyra men
också kanske unna mig något för att sätta lite guldkant på livet som student. Kanske spara inför en framtida
resa eller använda det som buffert för kommande månader. Det skulle också betyda att jag kanske kan göra
något extra kul i sommar. Avslutningsvis så skulle jag bli jätteglad om jag vann!
Jag får inget bostadsbidrag och bor själv, och min förmåga att betala hyran beror helt på min förmåga att
upprätthålla mina betyg dvs csn. Mina dörrkarmar är i plast och min hyresvärd kan inte byta ut dem för de är för
gamla så de har inte någon i reserv, fastän de är sönder och har varit sedan inflytt. Jag vill bo i en lägenhet jag
kan vara stolt över, inte känna mig som en mindervärdig invånare i Luleå.
Jag började studera direkt efter gymnasiet och hade därför aldrig någon tid att bygga upp ett sparkapital. Som
det ser ut just nu lever jag på mitt csn där halva går åt till hyran. Efter det ska pengar läggas på studiemedel
och liknande nödvändigheter för att ha möjlighet att fullfölja mina studer. Jag har trotts det vid antal tillfällen
hjälpt vänner som inte har haft råd med det nödvändigastez jag lever inte flott och eftersom att jag inte har
något sparkapital så har jag inga pengar att nyttja om någon krissituation skulle uppstå. Detta skapar en enorm
stress hos mig och jag är orolig för hur de ska sluta när jag tvingas flytta ut från min studentlägenhet och
försöka hitta ett riktigt boende.
Jag hyr privat och har därför en hyra att betala även på sommaren. CSN-bidraget  i maj är inte 100% så därför
vore det fantastiskt om jag kunde spara en hyra och lägga den till betalningen i maj istället.
Jag gillar inte att betala hyran, jag kan vara den människa i världen som tycker minst om det faktiskt.
Jag kommer inte att ha tillgång till CSN-lån min sista termin av utbildningen (på grund av tidigare studier). Så
hade jag vunnit skulle jag spara den månadshyran och kanske slippa leva ett spartanskt liv det halvåret.
Jag vill ha pengar
Att vinna en månadshyra skulle vara helt fantastiskt då detta skulle innebära att jag har större möjligheter att
hitta på aktiviteter med min son på 4 år.
För att jag fick betala hyra för två lägenheter i januari då jag var tvungen att ta min nya lägenhet redan då,
annars hade jag blivit utan. Så det vore trevligt att få tillbaka de pengarna som försvann den månaden då man
som student inte har ett stort överskott av pengar.
Jag anser att jag ska vinna eftersom det skulle innebära ett emort stöd ekonomiskt. Jag skulle då kunna köpa
de rätta kurslitteraturen som behövs för att jag ska kunna utexamineras och därmed kunna hjälpa bygga och
stärka vårar samhälle långsiktigt.
Mina utgifter för kurslitteratur har blivit mycket mer än vad jag som student med enbart CSN som inkomst klarar
av när jag dessutom ska ha råd att betala för boende och andra kostnader som kommer utöver det. Jag har tur
som har en sambo som hjälper med hyran om jag hamnar i pengakris någon månad men det är svårt att betala
tillbaka med pengar som inte finns. Jag vill att det ska vara lätt att bo och studera hemifrån på det sättet att
pengarna inte behöver vara ett problem. Då min utbildning är så pass krävande innebär det att jag inte har
möjlighet att jobba mer än någon dag varje månad och då räcker inte ett fullt studielån till. Jag vill känna
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trygghet och slippa oroa mig över pengar då jag vill kunna lägga fullt fokus på studierna utan att stressa över
boende.
Det hade verkligen hjälpt då jag har det kämpigt med pengar just nu. Det hade underlättat enormt och även gett
mig möjligheten att spara lite pengar till något behövligt i framtiden.
Jag vill gärna vinna en månadshyra efyersom jag snart måste betala dubbelhyra och då går hela mitt CSN åt till
hyror den månaden
Jag vill vinna för att få råd att åka ner och besöka min familj som jag sällan träffar för att de bor så långt bort.
Om jag vinna, därför skulle jag hjälpa annan att sök bostad, särskilt nyanlända som talar inte svensk.
Jag pluggar till sjuksköterska och kämpar varje dag med mina studier. Det är psykiskt jobbigt att plugga. Skulle
vara skönt att slippa oroa mig på ekonomin iallafall en månad. Slippa behöva att vända varje krona för att få det
Att gå runt. Om jag vann en månadshyra skulle jag kunna fokusera ännu mer på min utbildning och komma
närmare min dröm att jobba som sjuksköterska och kunna hjälpa människor.
Så att jag har råd att bosätta mig i skogen och njuta av bergsklättring fler dagar i sommar. Antalet pengar jag
äger då kommer direkt reflektera i tid spenderad 8 naturen.
Med pengarna som vi skulle spara den månaden så skulle jag vilja göra något roligt med min sambo och vår
valp. Det skulle också vara roligt att ha en liten buffert att luta sig mot ifall att det skulle krisa en månad.
Jag har besvarat frågorna med ärlighet och sanning. Frågorna i enkäten var mycket relevanta för mig då jag
har haft/har olika problem angående min boende som en student
Enda sedan hyresgästförening knackade på dörren precis när jag fått min första lägenhet har jag varit trogen
medlem, det var 3 år sedan nu. Även om mina kompisar varit på mig om hur de anser mig kasta pengar i sjön
eftersom hyran blir den samma även om jag är medlem eller inte. Men jag tror på att stödja föreningen och ni
gör så mycket mer än bara att förhandla hyror. Som student har man inte mycket pengar att röra sig med varje
månad och ofta behöver man skippa många nöjen som annars varit möjliga. Min flickvän fyller snart år och vi
ligger ofta på kvällarna och fantiserar om att åka iväg på en resa till varmare breddgrader ( till den nivån att vi
letar upp hotell och tänker vad vi ska äta på hotellfrukosten när vi vaknar upp tillsammans). Men på grund av
vår begränsade ekonomi som studenter förblir dettta bara en dröm. Det hade därför varit fantastiskt att vinna en
månadshyra, det hade varit den ekonomiska hjälpen som möjliggjort för oss att uppfylla drömmen. Jag hade så
gärna viljat överraska henne med detta på födelsedagen, vi hade gjort det till ett minne för livet.
Alla bör ha en chans å vinna, studenthyrorna är somsagt alldeles för höga. Det gör att många studenter inte har
råd att beställa hem litteratur som ingår i kursen/kurserna. Det påverkar studierna och det är aldrig okej.
Jag betalar alltid hyran i tid och har alltid varit en god hyresgäst. Om jag får en månadshyra så kanske jag har
råd att inte bo hos föräldrarna i sommar
Jag tycker jag borde vinna då jag har fått ökade kostnader inom min bostad på senare. Vi har nyligen fått
vattenskada där vi måste betala en hel del pengar. Vi lever väldigt knapert eftersom självrisken och hyran
måste betalas.
Jag skulle verkligen behöva pengarna fram till sommaren då jag planerat att bo kvar här där jag studerar och
jobba här istället för att åka 60 mil hem över sommaren. Det gör att det blir dyrare för mig att vara kvar här än
att åka hem där mat och allt blir billigare för mig då jag bor hos mina föräldrar då. Så detta hade varit guld för
att kunna ha en roligare sommar och bli motiverad till att stanna kvar i min studentstad och jobba. Ha det bra!
För att priserna är orimligt höga, och även om man behåller fullt CSN kan en månad bli ganska tufft med de
priserna
Jag har nyligen bytt bostad och står med dubbla hyror denna månad, att få en av dessa hyrorna betald hade
underlättat något enormt.
Som en student med fullt fokus på studierna, väljer jag att spendera tiden med att studera och inte likt många
jobba vid sidan om. Har ingen riktig anledning till varför jag ska vinna, det birde väl inte spela någon roll då det
ändå lottas ut?
Har haft det väldigt tufft med en hyresvärd under hösten som bara gick in i min lägenhet som han ville med
huvudnyckel och allmänt inte respekterade att jag bodde där. Nu har jag äntligen fått flytta men hyran är hög
och det är tufft varje månad. Skulle vilja vinna så att jag kan få unna mig något under skoltiden.
Jag vill vinna min månadshyra för att kunna ha råd att åka på en liten semester inom landet den vecka jag har
ledigt under sommaren
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Med tanke på att jag inte har ett lån men även ingen inkomst skulle detta hjälpa en stor del utav mina månads
kostnader.
 
Försöker att få tag i försäkringskassan men ingen lycka hittills och utan de får jag helt enkelt inte CSN. Därför
har jag en ekonomisk kris just nu vilket är ganska jobbigt. Därför skulle detta hjälpa extremt mycket för en
väldigt fattig student.
 
Mvh Dennis
Jag valde att flytta till andra sidan sverige för att studera till mitt drömyrke. Flyttade bort från min familj och alla
jag känner, till en helt främmande plats där jag inte hade några kontakter alls. Det hade betytt otroligt mycket
för mig att vinna en månadshyra för då hade jag haft råd att åka hem och hälsa på min familj som jag under
året jag studerat endast haft råd att träffa en gång. Min familj är min största insperation och motivation och att
få ta en paus från termobyxerna här i norr och istället gosa ner sig i soffan omgiven av familjen i några dagar
hade varit guldvärt.
Det skulle underlätta mitt liv så mycket då jag inte har tillräckligt CSN kvar för hela studietiden och därför enbart
tar halva lånet. Jag pluggar till psykolog, en lång utbildning och krävande rent tidsmässigt vilket gör det svårt att
jobba extra. Att få en månadshyra gör att jag och min blivande fru kan spara pengar till vårt bröllop i sommar,
unna oss något extra, t.ex. nya vårskor (om nu våren nånsin kommer i år) vilket vore fantastiskt!
Jag har varje månad svårt att få ihop hyran trots extrajobb och jag hade verkligen blivit hjälpt av att vinna detta
För att jag tog mig tid att svara på den här enkäten för att förhoppningsvis kunna bidra till en bättre
bostadssituation för studenter!
Som student med endast CSN att leva på så har man inte jättemycket pengar att ägna åt intressen, goda
middagar, gymkort, resor och annat värdefullt. Det skulle vara kul att vinna en månadshyra för att kunna lägga
dem pengarna på ett gymkort!
Jag tycker att jag borde få vinna då min ekonomi är tajt. Just nu betalar jag 4100 kr för en 24:a som ett rumm.
Dessutom får jag inget bostadsbidrag då jag hyr i andra hand och min hyresvärd fortfarande står på adressen.
Det är mycken pengar som ska gå till litteratur för olika kurser. En extra hyra skulle vara till stor hjälp.
Det fanns en period i livet när jag jobbade, stöttade vänner och syskon ekonomiskt med flyttar och räkningar för
att lätta på detas stress. Nu när jag själv har svårt att gå runt om dagarna psykiskt, och stressar upp mig av
bara tanken på den ekonomiska studieskuld jag drar på mig fram till 2020 så skulle en vinst på en månadshyra
vara mer är guld värt! Med den kan jag slappna av lite, och se en lättare lösning på hur min särbo och jag bäst
skall kunna möts igen efter ett halvår isär.
Höga hyresutgifter tär på en studentbudget! Jag skulle använda pengarna för att kunna resa och hälsa på min
broder nere i Skåne utan att behöva vända på slantarna.
Det hade varit roligt att kunna få en belöning för det hårda plugget. Jag kom till programmet med en helt
annorlunda gymnasial utbildning och folk i klassen tveka på mig, men har lyckats prestera högt i alla kurser
hittills och det hade varit kul med en typ av belöning
Som student är det som många vet viktigt att kunna hushålla extra bra med sin ekonomi.
Dessutom har jag under en månads tid haft problem med min ventilation vilket lett till många långa samtal och
en hel del extra timmar framför lagboken för att lära mig mer om vad jag kan kräva av min hyresvärd då jag inte
kunnat laga mat eller sova ordentligt.
Att få vinna en månadshyra skulle verkligen kännas som en styrkeboost i detta läge
 
Allt gott
Rickard
Jag ansökte on CSN för en termin istället för en hel årskurs och trots att jag studerar heltid så får jag inte ändra
till en längre period och får därmed ingenting trots att några klasskamrater har mindre HP än mig. Så varje öre
spelar roll för mig.
Jag skulle använda pengarna för att hjälpa andra med sin bostadssituation. Lokalt och globalt.
Jag är en kommer vara med att bygga flera bostäder i framtiden. En månadshyra gör att jag kan lägga mer
fokus på studierna.
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Att bo i en andrahands hyresrätt innebär stora kostnader och att man måste ta studielån, så när man är klar
med utbildningen har man skulder som man måste betala tillbaka. Om jag vinner en månadshyra minskar jag
mina kostnader och kan spara extra pengar när jag börjar betala tillbaka lånet.
är i slutet på mina studier, men har inte hittat jobb änu. Gillar min nuvarande bostad för den är cintral i mitt
förenings liv
Fick jag en månads hyra skulle jag bjuda min kille på en resa nån stans, det är han värd! Finns alltid där för
mig, är så stolt över hur han utvecklas varje dag ♥
Efter 4 års studier har kassan tagit en stor smäll. Jag tar examen nu i juni. Jag har fått fast jobb efter studiernas
slut på byrån där jag extrajobbat under de senaste året. Problemet är att den tjänsten börjar efter sommaren så
det blir ett glapp på 2 månader där jag är helt utan inkomst. Så att vinna en månadshyra nu skulle innebära att
min sommar skulle se bättre ut ekonomiskt och att jag skulle bli SÅ himla glad :)
Då jag studerar ett 5årigt civilingenjörsprogram så har jag inte någon extra tid att arbeta vid sidan om. Att vinna
en månadshyra skulle rätta till ekonomin och göra så att man hade kunnat spara några extra kronor till tillfällen
då de verkligen behövs.
Eftersom jag betalar hyra 12 månader per år under studietiden vore en hyra som fri en möjlighet till att komma
ikapp ekonomiskt
Vägen sedan man började studierna cirka 1,5 år sedan har inte varit lätt och är än idag berg och dalbana men
jag står kvar och jag planerar inte ta något steg tillbaka från det jag vill och mina drömmar! jag känner nog att
min envishet värd ett litet pris!
Hej! Varför just jag ska vinna? För att jag, tillsammans med många andra lever på Csn och kämpar varje
månad för att få ihop ekonomin. Det har varit så skönt om jag slapp känna stressen kring ekonomin iallafall i en
månad.
Det känns svårt att motivera varför just jag ska få vinna pengar. Jag hjälpte en äldre dam gå fram till sin
lägenhet när det var blank is över hela hennes innergård en gång nu vinter, karma där kanske? ;)
Fick störningsjouren på mig utan anledning. I skuld på 1500 försöker få pengar.
Är student och bor i studentkorridor men kan inte ta CSN just nu så en betald månadshyra skulle hjälpa min
ekonomi mycket!
Som vinnare kan jag få pengar och tid över till att marknadsföra Hyresgästföreningen och utbilda mig mer för
att bättre kunna hjälpa andra.
För jag satsar på att göra världen till en bättre plats i framtiden och hinner inte med att arbeta så mycket, utöver
mina ideella arbeten. Så man får leva snålt när det gäller mat och sådant när hyran ligger högt och man inte får
fullt csn.
Då jag inte har hittat något extrajobb än skulle det underlätta väldigt mycket att få en månadshyra betald
eftersom jag som student inte har mycket pengar att leva på.
Jag skulle vilja vinna eftersom Östersund har väldigt höga priser generellt, men samma csn bidrag som andra
städer, vilket leder till höga utgifter utan lågpriskedjor exempelvis. Ett tillskott skulle då med hjälpa mig att
kunna spara undan pengar.
Jag är studerande med tight ekonomi och hög hyra för min lilla bostad. Att vinna en hyra för mig hade gjort
mycket för min ekonomi och det skulle underlättat mycket för mig.
För det skulle verkligen underlätta min studietid när jag vill ha råd med en stuidie dator när min nuvarande har
kraschat.
För att jag tycker det är en viktig fråga som bör diskuteras. Därmed bidrar jag genom att engagera mig i
debatten om byggregler och jag kommer möjligen att beröras av frågan i mitt framtida arbetsliv.
Jag både arbetar och studerar men ska nu ut på praktik vilket medför att jag inte kommer få någon lön i två
månader. Det jag får från CSN täcker inte hyran. Det här skulle verkligen hjälpa.
sommar kommer jag att jobba en månad och resten av tiden åker jag till min pojkvän i Thailand som jag bara
träffar 2 ggr om året. Det skulle vara till stor nytta om jag kunde få vinna en månadshyra då jag försöker spara
min pengar i den mån det går.
Som student på heltid finns det inte så mycket extra pengar än för just att klara sig under månadens gång.
Självklart skulle hjälp på traven vara oerhört uppskattat! Mer pengar till studierna och till mina hundar skulle
vara suveränt  då de är viktigast i mitt liv just nu.
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Sedan är bostadsfrågan en viktig fråga och något som jag i mitt kommande yrke som socionom kommer att
komma i kontakt med, förmodligen på gott och ont. Bostäder är välfärd och något vi verkligen ska tänka mycket
kring!
Att vinna en månadshyra skulle lugna stressen och studentekonomin, vilket skulle ge mig tid att göra något kul
för pengarna tillsammans med kompisar!
Att byta karriär
är läskigt och dyrt
räkningar är ett besvär
även för boendet jag hyrt
När man studerar får man ofta tänka på vad man lägger pengarna på, och får ibland välja bort nöje för nytta.
Vinner jag en månadshyra kommer jag kunna unna mig ”det lilla extra” som betyder mycket för
studiemotivationen och glädjen i vardagen, tillsammans med dem jag tycker allra mest om!
För det skulle alltid underlätta när man är student att få en månads hyra betalt. Det gör verkligen stor skillnad.
En liten klapp på axeln och stöd för vad man tvingas stå ut med för man bor.
Jag skulle bli så glad om jag vann en månadshyra. Under våren kommer jag inte att ta varken bidrag eller lån
från CSN, som till stor del bekostat mina studier. Att vinna en hyra skulle därför betyda otroligt mycket för mig
och skulle göra att jag kan slappna av och fokusera på mina studier och på den c-uppsats som jag just nu
skriver på. Om jag skulle vinna en månadshyra skulle jag dessutom kunna hälsa på min pojkvän som inte bor
där jag bor, vilket skulle vara underbart. Att vinna en månadshyra skulle alltså göra mig till en gladare och mer
fokuserad student men även en härligare flickvän. Jag hoppas att ni tycker att denna motivering är bra nog för
att hamna högst upp på prispallen &#128512; Ha det gott!!
Jag studerar numera utan bidrag från CSN pga utbrändhet för ett år sedan och har fått låna pengar från familj,
vänner och bekanta för att kunna lösa räkningar fram tills jag får studiemedel igen. Jag skäms väldigt mycket
över att ha behövt låna pengar och jag brukar alltid hålla väldigt hårt i mina tillgångar, men nu har jag inte ens
en krona sparad längre pga studier utan CSN sedan i maj. Jag jobbar och sliter dygnet runt under helgerna
trots en ledsjukdom som gör att jag ständigt har smärta i kroppen. Jag har länge funderat på
Om jag måste avbryta mina sufier just pga ingen inkomst, men jag vill verkligen bli det jag studerar till och det
gör ont i mitt hjärta då man ser hur alla vänner och bekanta har roligt under helgerna då jag måste jobba. Jag
har inte träffat en enda vän och umgåtts sedan i augusti, just för att jag måste slita så hårt för att få ihop till
halva hyran.. jag har räkningar på 12000 kronor men har enbart en inkomst på 4000 kronor efter skatt då jag
bara kan jobba helger. Jobbar inom restaurang och där är ju inte lönen så bra.
Hjälp mig nu sista spurten innan examen så jag kan ta dem pengarna och fira med istl! Kanske bjuda släkten
på kalas för att fira att jag är nr 2 i släkten med högskoleexamen?
För att jag hatar att betala hyran. Det känns meningslöst
Som deltidsstudent med timmvikarie-anställningar är varje månad en kamp med varierande svårberäknade
inkomster. Em gratis månadsavgift skulle underlätta mycket och bidra till att kunna åka på semester!
När man pluggar heltid och jobbar ideellt många av sina lediga timmar så är det svårt att få tid över till storkok
och annat för att spara på sina slantar. Det är fantastiskt att vi har csn men det är ibland väldigt svårt att få ihop
det. Att få en månadshyra skulle underlätta och hjälpa så otroligt mycket för mig!
Som student är varje extra krona som du kan skrapa ihop värd mycket. I skrivande stund är jag i Uganda på
praktikresa och att få en månadshyra betald efter denna resa skulle verkligen hjälpa för att få ihop budgeten i
vår.
För att jag är en student som har ansträngd ekonomi och skulle uppskatta att få hjälp med hyran.
Jag vill vinna en måndadshyra då det verkligen skulle underlätta för mig som ”distanspluggande” (fast jag bor
på plats) lärarstudent kämpar med en egentligen för dyr hyra eftersom jag inte är berättigad till studentlägenhet.
Självklart finns det hyreslägenheter ledig till och från men problemet är bara att jag efter stax över två års
väntetid aldrig ens blivit erbjuden visning... Vore så underbart att kunna få detta stöd framförallt nu till
sommaren då jag ska få komma ut och jobba med mina, förhoppningsvis, framtida elever!
Flyttade från en privat hyresvärd med massiva problem med silverfiskar (sanerade två gånger), till nästa privata
hyresvärd och välkomnades av en myrinvasion. Kan behöva lite plåster på såren.. och en hotellnatt inför
vårens myrinvasion med tillhörande sanering.
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Efter att snart ha klarat hela min utbildning anser jag själv att jag är värd en belöning. Jag har otaliga gånger
under de senaste tre åren slitit mitt hår och suttit uppe halva natten för att hinna färdigställa inlämningsuppgifter
i tid. Men jag har alltid klarat det, och innan jag tar mig an nya stressmoment inom arbetslivet förtjänar jag att få
koppla av i vår och sommar. Då skulle det passa oerhört bra med ett extra bidrag som inte tvingas gå till
studentlitteratur eller nudlar. Kanske kan jag till och med få unna mig extra topping på glassen!
Jag skulle vilja vinna för att hjälpa pappa mer. För just nu är det tight och att hjälpa till med en månads hyra
genom detta kan göra mycket för vår ekonom, speciellt nu när vi närmar oss sommareni!
Vore fantastiskt att möjliggöra en resa hem till Göteborg för att träffa familj och vänner.
Jag tycker jag ska vinna en månadshyra för att jag nyligen haft en väldigt tung period i livet och känner nu mig
påväg tillbaka på fötter! Jag hoppas med denna månadshyra kunna bidra på något sätt till att förbättra
bostadssituationen i Östersund och kanske hjälpa nya studenter i hur/vart/när det är läge att börja leta boende!
Jag hade en himla tur med boende & jag hoppas kunna hjälpa andra som sitter i samma situation som jag
gjorde för snart 3 år sedan!
Jag tycker att jag borde vinna för att jag har engagerat mig väldigt mycket i studentlivet och övrigt sedan jag
påbörjade mina studier. Inför början på studierna har jag hjälpt mina klasskamrater från gymnasiet och hållit
koll på boende som vi alla skulle kunna ta del av och som blev en väldigt bra lösning. På fritiden är jag med och
ansvarar för en undersektion på campus som gör att studenterna kan få ta en paus varje måndag kväll och få
umgås och spela lite spel mm. Bortsett från studentlivet har jag även börjat engagera mig för att hjälpa unga
tjejer att få intresse för programmering för att få det mer jämställt i branschen.
Om jag skulle vinna en månadshyra skulle jag även kunna bjuda min sambo, som arbetar och kämpar otroligt
hårt just nu med både det ena och det andra, på något trevligt för dem pengarna vi sparar.
För att min hyresvärd tycker jag är den perfekta hyresgästen.
Jag har för tillfället problem med antalet poäng jag behöver för att ansöka om studiemedel. Detta kommer
ordna sig snart då jag efter avklarade kurser i slutet på mars har behörigheten, dock har detta gjort att min
partner som jag bor med (som också är student) fått stå för hela hyran ena månaden. Det hade varit skönt att
kunna ge tillbaka till honom och kunna betala hela hyran själv kommande månad då han ställde upp för mig när
jag behövde det som mest under plugg-kaoset.
Jag skulle vilja vinna en månadshyra för att kunna göra någonting extra roligt tillsammans med min roomie. För
dessa extrapengar skulle vi kunna gå ut och äta en lite finare middag och göra någon annan trevlig aktivitet
som bowling eller besöka alcatraz för en fem-kamp. Hon är fantastisk, kämpar på med långa pluggdagar, lagar
middag till oss båda, ställer alltid upp som hundvakt och är en av de gulligaste människor som jag känner. Hon
förtjänar en extraspeciell kväll :)

 


