DAGS FÖR
NÅGOT EGET?

Flytta hem till våra ungdomsbostäder.

UNGDOMS
BOSTÄDER
Vi vill att alla ska ha någonstans att bo. Även ni som inte är tillräckligt
gamla för att ha samlat ihop många köpoäng. Därför har vi byggt ungdoms
bostäder så fler ska ha en chans att få ett hem. Lägenheterna är så kallade
modulhus vilket innebär att de är byggda i fabrik och sedan monterade på
plats. På så sätt kostar det mindre för oss att bygga vilket gör att hyran kan
bli lägre. Bra va?

18-25 år
Lägenheterna är 1,5 rummare med kokvrå
på 32 kvadratmeter. De ligger i Tuna och
Storvreten i Tumba. Till Tumba centrum är
det gångavstånd från båda områdena och det
går också bussar. I Tumba centrum finns det
mesta du kan tänka dig behöva - mataffärer,
systembolag, apotek, flera butikskedjor,
bibliotek och restauranger. Från Tumba
pendeltågstation kommer du in till centrala
Stockholm på cirka 25 minuter. Åt andra hållet
tar du dig till Södertälje lite snabbare. Det finns
också en busstation med flera förbindelser.

Botkyrkabyggens ungdomsbostäder är till för
dig mellan 18 och 25 år. Lägenheterna k ommer
delas upp så att lika många går till varje ålders
kategori. Det vill säga vissa lägenheter kan bara
18-åringar söka och andra bara 19-åringar och
så vidare. Det är för att nå en jämn och rättvis
åldersfördelning bland ungdomsbostäderna.

Vad är månadshyran?
Hyran är 4792 kronor i månaden.
Du tecknar själv ett elabonnemang
och betalar kostnaden för hushållsel
och värme. Varmvattnet mäts och
debiteras utifrån förbrukning och
kostnaden läggs till hyran.

I lägenheterna finns:
• Plastmatta på golv och väggar i
badrummet
• Golvvärme, elektrisk handdukstork
och egen tvättmaskin i badrummet
• Parkettgolv och vitmålade väggar
• Kokvrå med spis och stänkskydd
samt kyl och frys
• Utrymme för sopsortering under
diskbänken
• Balkong med kallförråd

Hyreskriterier i korthet
•
•
•
•

Kontraktet är på max 4 år
1 månads uppägningstid
Du behåller dina köpoäng
Max två vuxna personer får bo i
lägenheten tillsammans
• Byte av lägenhet är inte tillåtet
• Andrahandsuthyrning är inte
tillåtet
• Läs mer på www.botkyrkabyggen.se

Hur söker jag en
ungdomslägenhet?
Lägenheterna kommer dels förmedlas
via Botkyrkabyggens kö som är till
för boende i kommunen, dels via
Bostadsförmedlingen i Stockholms kö
där alla kan söka. I annonsen framgår
vilken ålderskategori lägenheten
vänder sig till och om du kan söka den.

Välkommen hem

Kundcenter 08-530 694 90
AB Botkyrkabyggen, Box 1, 147 21 Tumba
www.botkyrkabyggen.se

