så här bor du
Så här söker du bostad

Ditt boende
för den
bästa tiden
i ditt liv

så här bor du

Exempel på 1 rum och kök, 22 M2

Supercentralt och nära till allt
Studentlägenheterna ligger centralt i Värnamo.
Gummifabriken och utbildningslokalerna ligger
tvärs över gatan vilket ger en lyxig närhet till
skolan. Är du ressugen tar det 5 minuter att
gå till tåg- och busstationen och därifrån tar
du dig med lätthet till Göteborg, Jönköping,
Växjö, Stockholm, eller varför inte en resa till
Köpenhamn över dagen? Har du bil så tar det
ungefär en timma att åka till shoppingparadiset
Ullared.
Gillar du uteliv så tar du dig till Värnamos
gångstråk och stadskärna ”Storgatsbacken”
genom en treminuters promenad (Är du sen
till en spännande dejt så springer du på halva
tiden) Här finns ett trevligt utbud av butiker,
restauranger, cafeer mm.

Värnamo erbjuder också bra träningsmöjligheter med simhall, ishall, gym och fina stråk
för promenad och löprundor. Vi vill särskilt
tipsa om ett besök på Vandalorum som är en
del av Smålands konstarkiv och missa inte att
hänga i Apladalen och fika och njuta av vår
vackra park.

Så här söker du bostad

Hej, vad roligt att du vill läsa
hos oss här i Värnamo
Behöver du bostad? Gör så här:
1. Surfa in på www.finnvedsbostader.se

2. Skapa konto (Du börjar nu automatiskt
samla köpoäng i bostadskön och får ett poäng
per dag bara genom att vara registrerad)

3. Titta bland de lediga bostäderna och anmäl
intresse för det som passar dig.
För att stå kvar i bostadskön måste du logga
in på ditt konto minst en gång var 12:e månad,
annars förlorar du dina köpoäng. Det är
kostnadsfritt att stå i vår boskadskö.

Studentbostäderna är i första hand avsedda
för den som aktivt bedriver studier som gör
dig som student CSN-berättigad.
Studentlägenheten får endast hyras understudietiden och vid studieuppehåll eller
avslutade studier skall hyresavtalet avslutas.

Om det finns vakanser har Studentbostäder
möjligheten att hyra ut till ickestuderande på
tidsbegränsat kontrakt.

Tips!
Var frikostig med dina intresseanmälningar
så att du inte missar en chans till bostad.

Detta ingår

Detta ingår i hyran.
Hyr du av oss får du bredband 100 Mbps
och ca 20 TV kanaler som levereras av
Värnamo Energi. Det som tillkommer på
hyran är värme och hushållsel.
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