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STUDENTBOSTADSFÖRETAG 
Det första du ska göra - och gör det redan nu - är att anmäla dig till samtliga studentbostadsbolag i 
Linköping eller Norrköping: 

Studentbostäder i Linköping AB 

Byggvesta Bo AB (Linköping) 

Studentbo i Norrköping AB 

Kom ihåg att du måste logga in på ditt konto regelbundet för att behålla dina köpoäng. Kom också 
ihåg att du inte automatiskt får en bostad för att du är registrerad. Du måste vara aktiv och anmäla 
intresse för lediga bostäder för att få erbjudanden. 

Glöm inte att registrera dig hos andra studentbostadsföretag om du sökt till utbildningar på flera 
orter. Dessutom kanske du vill göra exjobbet någon annanstans om några år. Sök studentbostad är ett 
bra ställe att börja på. 

 

ANDRA BOSTADSFÖRETAG 
Oftast är det mycket enklare att hitta en bostad om du kan tänka dig att pendla. Vikingstad, Mantorp, 
Mjölby, Boxholm och Åtvidaberg ligger alla inom rimligt pendlingsavstånd till Linköping så glöm 
inte att kolla upp vad de har att erbjuda. Kom ihåg att det vid starten av höstterminen kommer väldigt 
många studenter som alla letar efter någonstans att bo så även om du vill bo i ett korridorsrum i Ryd 
kanske du kan tänka dig att bo i Mjölby ett tag eller dela en vanlig lägenhet med en annan student tills 
din drömbostad blir ledig. 

Kom ihåg att du måste logga in på ditt konto regelbundet för att behålla dina köpoäng. Kom också 
ihåg att du inte automatiskt får en bostad för att du är registrerad. Du måste vara aktiv och anmäla 
intresse för lediga bostäder för att få erbjudanden. Ett tips är att läsa Egen Makt för att framställa dig 
själv så bra som möjligt hos de hyresvärdar som vill att du lämnar in en intresseanmälan. 

 
Linköping och Norrköping 
Stångåstaden (Linköping) 

Hyresbostäder (Norrköping) 

Victoria Park (Linköping) 

Willhem (Linköping, de har studenterbjudanden) 

https://www.studentbostader.se/sv/sok-bostad
http://www.byggvesta.se/
http://www.studentbo.se/
http://www.sokstudentbostad.se/
http://jagvillhabostad.nu/om-oss/vara-projekt/egenmakt-och-take-charge/
https://www.stangastaden.se/
http://www.hyresbostader.se/
http://www.victoriapark.se/?id=3864
http://www.willhem.se/
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Botrygg (Linköping & Norrköping, de har några lägenheter för bara för medlemmar i I-sektionen 
eller Stockholms Nation vid Linköpings universitet) 

HSB (Linköping & Norrköping, både hyres- och bostadsrätter) 

Riksbyggen (Linköping & Norrköping) 

Vasaparken (Linköping, de har studenterbjudanden) 

JM (Linköping, bostadsrätter i samarbete med SkandiaMäklarna) 

Länsförsäkringar fastighetsförmedling (Linköping, mäklare 
för befintliga och nyproducerade bostadsrätter) 

Centrum Förvaltning AB (Linköping) 

Henry Ståhl Fastigheter AB (Linköping & Norrköping) 

Bonäsudden (Linköping) 

LBB Fastighets AB (Linköping) 

LE Lundberg Fastighets AB (Linköping & Norrköping) 

Magnussons (Norrköping)   

Von Dufva Fastighets AB (Linköping) 

Lindstén CityFastigheter AB (Linköping) 

Lindstrands Bygg AB (Linköping) 

Länsförsäkringar Östgöta (Linköping) 

Mannersons Fastighets AB (Linköping) 

RE Fastigheter (Linköping) 

Peab (Linköping) 

Duvkullens Fastighets AB (Linköping) 

Linköpingsgårdar AB (Linköping) 

Fastighetsbolaget Östgötaporten (Norrköping) 

Adekto fastigheter (Norrköping) 

Berg & Co Fastighetsförvaltning (Norrköping) 

Brabo Stockholm AB (Norrköping) 

Bremström fastighter (Norrköping) 

http://www.botrygg.se/
http://www.hsb.se/ostergotland
http://www.riksbyggen.se/ny-bostad/
http://www.vasaparken.se/
http://www.jm.se/
http://www.lansfast.se/hitta/bostad/ostergotland/?so=7
http://www.centrumforvaltning.se/
http://www.stahl.se/
http://www.bonasudden.se/
http://www.lbb-fastighet.se/
http://www.lundbergs.se/
http://www.magnussonsfast.se/page/22
http://www.duvanfast.se/
http://www.lindstens.se/
http://www.lindstrandsbygg.se/
http://www.lansforsakringar.se/ostgota/om-oss/fastighet-bostadsko/
http://www.mannersons.se/
http://www.re-fastigheter.se/
http://www.peabbostad.se/Sok-projekt/?r=%C3%96sterg%C3%B6tland&pt=Bostadsr%C3%A4ttHyresr%C3%A4ttVilla/radhusTomt&bs=KommandeP%C3%A5g%C3%A5endeF%C3%B6rs%C3%A4ljning+p%C3%A5g%C3%A5rPlaneratTill+salu&so=city
http://duvkullen.com/
http://linkopingsgardar.se/lagenheter/
http://www.ostgotaporten.se/
http://www.adekto.se/
http://www.bergfastighet.se/
http://www.brabostockholm.se/
http://www.bremstromfastigheter.se/
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Fastighets AB Corallen (Norrköping) 

Din Bostad (Norrköping och andra orter) 

Eklöfs fastighets AB (Norrköping) 

Familjen Westerberg fastigheter (Norrköping) 

Rikshem (Norrköping) 

  

Andra orter 
Åtvidabergs Bostads AB (Åtvidaberg, ca 30 min pendling till Linköping - har ofta små och billiga 
lägenheter!) 

Bostadsbolaget (Mantorp, 12 min pendling. Mjölby, 20 min pendling till Resecentrum i Linköping) 

Boxholmshus (Boxholm, ca 30 min pendling till Resecentrum i Linköping) 

Bonäsudden (Vikingstad 10 min, Rimforsa 50 min, Linghem 5 min, Ljungsbro 30 min, Sturefors 20 
min, alla tider är till Linköping Resecentrum) 

Lidéns fastigheter (Flera olika kommuner) 

Bostadsstiftelsen Platen (Motala, ca 1 timmes pendling till Linköping Resecentrum) 

Din Bostad (Tranås, de erbjuder speciella studentpriser på boende och kommunen erbjuder studenter 
50% i resebidrag) 

Under Pendling hittar du länkar till tidtabeller för buss och pendeltåg. 

  

På kommunernas hemsidor finns listor med de flesta 
hyresvärdar 
Linköpings kommun 

Norrköpings kommun 

Mjölby kommun 

Åtvidabergs kommun 

Boxholms kommun (stipendie går att ansöka om man är skriven i Boxholms kommun och är 
heltidsstuderande) 

Motala kommun 

  

http://www.corallen.se/
http://www.balder.se/frontsida.aspx?page=dinbostad.se/
http://www.ekloffastigheter.com/
http://www.westerbergfastigheter.se/
http://www.rikshem.se/
http://www.bostads.se/
http://www.mjolbybostad.se/344.html
http://www.boxholmshus.se/
http://www.bonasudden.se/startsida/
http://www.lidensfastigheter.se/index.php?sida=bostader__fastigheter&kommun=linkoping
http://www.platen.se/
http://balderv3.capitex.se/Pages/Lista.aspx
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/vuxenutbildning/resebidragtillhogskolestuderande.7498.html
http://bostad.karservice.se/bostadssokande/hitta-bostad/pendling/
http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/hitta-bostad/hyresvardar-i-linkoping/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bostad/
http://www.mjolby.se/8822.html
http://atvidaberg.se/forinvanare/boochbygga/ledigabostaderochtomter.4.29e1ab7a12a7a73fdc0800052622.html
http://www.boxholmshus.se/
http://www.carltryggers.com/index.asp
http://www.motala.se/sv/Invanare/Bygga-och-bo/Boende/Soka-bostad/
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FLER SÄTT ATT HITTA BOSTAD 
Anslagstavlan LiU 

Blocket läs gärna Blockets guide för trygg andrahandsuthyrning 

Bo Tillsammans (site för att hitta rumskompisar och privat uthyrda bostäder, här finns även annonser 
från de som har boende att erbjuda) 

Östgöta Correspondenten 

Qasa (andrahandsuthyrningstjänst) 

Hemnet (Samlar annonser för bostäder till försäljning) 

Bovision (Samlar annonser för bostäder till försäljning) 

Mäklare Linköping 

Mäklare Norrköping 

Omboende (har länkar till många kommuners bostadssidor med listor över hyresvärdar) 

Det finns många olika tjänster som samlar annonser för hyreslägenheter, ibland gratis men ofta med 
en engångs- eller månadsavgift. Vi rekommenderar generellt inte att skapa ett konto hos dessa tjänster 
eftersom många av dem har oklara användarregler, mycket begränsat utbud eller många inaktuella 
annonser för Linköping och Norrköping. Det tar mer tid att söka på varje fastighetsägares sida efter 
annonser men det är säkrare och mer aktuella uppgifter. 

Vid frågor är du som student vid LiU alltid välkommen att kontakta KOMBO. 

 

TILLFÄLLIGT BOENDE 
Vandrarhem i eller nära Linköping och Norrköping 
Det finns kollektivtrafik till vandrahemmen utanför städerna, kom ihåg att kolla buss- och 
tågförbindelserna på Östgötatrafikens hemsida! 

Linköpings vandrarhem (Linköping) 

TeoTess Logiservice (Linköping och Norrköping) 

Mjellerumsgården (Linköping) 

Glyttinge camping (Linköping) 

Valla folkhögskola (Linköping) 

http://www.student.liu.se/anslagstavlan?l=sv
http://www.blocket.se/
http://www.blocket.se/security/uthyrning.htm?ca=18
http://www.botillsammans.nu/
http://corren.lokus.se/Hitta/Ostergotland/Fastigheter/Hyresratt/Alla/?SC=1&SC_T=9&SC_S=3&SC_L=21&SC_Z=58181&AC=1&AH=1&AH_C=48&AB=1&AO=1&AO_OTH=0&AT=1&AM=1&AA=1&AJ=1&AS=1&SF=1&SF_C=14&SF_P=14&SP=1&SP_C=14
https://qasa.se/
http://www.hemnet.se/
http://bovision.se/
https://www.hitta.se/s%C3%B6k?vad=m%C3%A4klare+link%C3%B6ping
https://www.hitta.se/s%C3%B6k?vad=m%C3%A4klare+norrk%C3%B6ping
http://www.omboende.se/sv/Leta/kommunlista/
http://ostgotatrafiken.se/
http://www.lvh.se/
http://www.teotess.se/
http://www.mjellerumsgarden.se/
http://www.nordiccamping.se/docs/mainobject.asp?fac=4
http://www.valla.fhsk.se/index.php?sida=5000
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Tinnerbäckens vandrarhem (Linköping) 
Mörnersg. 3 B, 582 25 LINKÖPING Tel: 013-712 73 eller 070-321 22 86 

Hilma Winblads bed and breakfast (Linköping) 

Apartments Sweden Homes (Linköping) 

Vandrarhem Norrköping/Aborreberg (Norrköping) 

A Marican Hostel & Hotel (Norrköping) 

Bed's Rumsuthyrning (Norrköping) 

Forenom (korttidsuthyrning av möblerade lägenheter, Norrköping) 

Gustad Bed & breakfast (Vikingstad) 

Vandrarhem Bergs slussar (Berg) 

Ljungsbro vandrarhem (Ljungsbro) 

Kullagården (Linköping, landet, bil rekommenderas) 

Vandrarhem Lunnevad/Mantorp (Sjögestad) 

Vandrarhem Mjölby (Mjölby) 

Vandrarhem Arkösund (Arkösund, finns också möjlighet att hyra längre period) 

 
Nödbostad 
KOMBO arrangerar nödbostäder för nyantagna studenter i början av höstterminen. Det är ett mycket 
enkelt boende där man hyr en sovplats på en luftmadrass på golvet. Du kan läsa mer om våra 
nödbostäder på vår hemsida. 

 
Annat tillfälligt boende 
På RumAkuten hittar du huvudsakligen annonser från privatpersoner som vill hyra ut boende för 
kortare perioder. Medlemskapet ger dig möjlighet att se kontaktuppgifter i 3 månader. 

Genom Couchsurfing kan du också hitta tillfälligt boende. 

AirBnB är en sida där privatpersoner hyr ut rum, lägenheter och hus för kortare perioder. 

 

  

http://www.hilmawinblads.se/
http://www.apartmentsswedenhomes.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-NorrkopingAbborreberg/
http://www.marican-hotel.com/default.html
http://www.beds.se/index.htm
http://forenom.se/
http://gustad.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-BergsslussarGotakanal/
https://www.medley.se/ljungsbro-fritidscenter/vandrarhem
http://www.kullagarden.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-LunnevadMantorp/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Mjolby/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Arkosund/
http://rumakuten.se/
https://www.couchsurfing.org/
https://www.airbnb.com/
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PENDLING 
Mjölby, Mantorp, Ljungsbro, Vikingstad och Boxholm är exempel på mindre orter med bra 
kommunikationer till Linköping. Bostadsbolag på dessa orter hittar du under Andra bostadsföretag. 

Buss- och tågtidtabeller för hela länet finns på Östgötatrafikens hemsida. Ibland har reseplaneraren 
lite svårt att hitta bästa hållpats. För att komma nära campus Valla är följande bra alternativ: 
Universitetet, Universitetet Golfbanan, Gamla Linköping, Campushallen eller Solhaga. För att 
komma nära campus US är Maskincentralen, US Södra Entrén eller US Norra Entrén bra alternativ. 
För campus Norrköping finns både buss och spårvagn med alternativen: Väster Tull, Norrköping 
Resecentrum, Hospitalstorget eller Norr Tull. 

“Campusbussen” är gratis för alla studenter mot uppvisande av LiU-kort. Den trafikerar mellan Valla, 
US och Norrköping under arbetstid. Mer info finns på LiUs hemsida.  

Orter som det är enkelt att pendla till! 
Linghem (6 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Vikingstad (8 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Mantorp (15 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Mjölby (20 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Boxholm (32 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Åtvidaberg (35-45 minuter med pendeltåg eller buss till Linköping resecentrum) 

Motala (45 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum) 

Borensberg (21 minuter med direktbuss till Gamla Linköping) 

Norrköping (40 minuter med Campusbussen, gratis för studenter! 27 min med pendeltåg till 
Linköping resecentrum) 

Ljungsbro (25-30 minuter med buss till Linköping resecentrum) 

Sturefors (25 minuter med buss till Linköping resecentrum) 

Tranås (ca 50 minuter med pendeltåg till Linköping resecentrum, kommunen erbjuder 50% 
i resebidrag) 

Haga (15 minutes by tram) 

Kimstad (27 minutes by commuter train) 

Söderköping (33 minutes by bus) 

Skärblacka (33 minutes by bus) 

http://bostad.karservice.se/bostadssokande/hitta-bostad/andra-bostadsfoeretag/
http://www.ostgotatrafiken.se/
http://www.liu.se/campusbussen
https://www.google.se/maps/place/585+65+Linghem/@58.5454409,15.9492451,9z/data=!4m2!3m1!1s0x46596ba30ed764e1:0xa00fef5b28ce810
https://www.google.se/maps/place/590+49+Vikingstad/@58.3678253,15.4410344,11.33z/data=!4m2!3m1!1s0x46596491354a29b9:0x19182b45b74d0035
https://www.google.se/maps/place/590+18+Mantorp/@58.3509621,15.2850856,15z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46597cd8814bf2ad:0x1e8ca2b18672d73b
https://www.google.se/maps/place/Mj%C3%B6lby/@58.3309169,15.137239,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4659624216cd456d:0x371d3c304bf60098
https://www.google.se/maps/place/Boxholm/@58.1955856,15.045601,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465980c73868aaeb:0x400fef341e48e30
https://www.google.se/maps/place/%C3%85tvidaberg/@58.1984896,15.9943345,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465905abbf37339b:0x400fef341e48e40
https://www.google.se/maps/place/Motala/@58.5483898,15.0420943,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465bdcd950a4d43d:0x1fd1c7707f1ccb4f
https://www.google.se/maps/place/590+31+Borensberg/@58.607531,15.6418059,10z/data=!4m2!3m1!1s0x465bdfd6f4d61751:0xa00fef5b28ceb40
https://www.google.se/maps/place/Norrk%C3%B6ping/@58.586664,16.1842545,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4659286a5f50dca7:0x400fef341e48e80
https://www.google.se/maps/place/Ljungsbro/@58.3936438,15.4441153,9.46z/data=!4m2!3m1!1s0x4659128fffef421f:0x5eaba085740e7d1c
https://www.google.se/maps/place/590+54+Sturefors/@58.2146251,16.135585,8.96z/data=!4m2!3m1!1s0x46590d2d84c15933:0x2d60ea0f369c0314
https://www.google.se/maps/place/Tran%C3%A5s/@58.0603129,14.8576938,9.28z/data=!4m2!3m1!1s0x465a25ece87fb42d:0xe9d74ffedd65b808
http://www.tranas.se/barnomsorgutbildning/vuxenutbildning/resebidragtillhogskolestuderande.7498.html
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Hageby (38 minutes by tram) 

Haga (ca 15 minuter med spårvagn till Norrköpings resecentrum) 

Kimstad (ca 27 minuter med pendeltåg till Norrköpings resecentrum och sedan gång till campus) 

Söderköping (33 minuter med buss till Norrköpings resecentrum och sedan gång till campus) 

Skärblacka (33 minuter med buss till Västertull och sedan gång till campus) 

Hageby (26 minuter med spårvagn och sedan gång till campus) 

 

Wenjia hyrde ett rum i Ljungsbro och sedan ett korridorrum i 
Ryd, läs hennes berättelse 
Hej, my name is Wenjia and I spent the fall semester 12/13 at Linköping University as a German 
exchange student. I arrived in Linköping without having a place to sleep. Like hundreds of other 
exchange students, I was desperately searching for an apartment in the biggest student 
accommodation area Ryd. Facing the fact that I didn’t have sufficient queue points at 
Studentbostäder, I started looking for other solutions.  I talked to a lot of other students, teachers and 
student organizations, especially KOMBO. Fortunately and by chance, I found Mia. Mia had been 
working at the University for years. She and her husband, Göran, agreed to help out by offering two 
rooms at her home in Ljungsbro, about 16km from the University. 

After a 50 min bus ride from the University I arrived in Ljungsbro. From the very beginning I felt 
very comfortable at their place. Mia and Göran were great in providing a cozy home for me. We spent 
a lot of time together. One weekend, we went to collect mushrooms at a local forest. I learned how to 
chop wood and make köttbullar and saffransbröd. During the evenings, we often had dinner together 
or just sat on the couch having funny conversations.  It was nice getting to know more of the Swedish 
culture; and I very much liked the Cloetta chocolate factory. I would often jog along the Göta kanal 
down to the Roxen Lake and enjoyed the beautiful countryside and endless nature. 

After two months I was offered a corridor room in Ryd, which provided more opportunities to get to 
know people and hang out with friends I had already made. Of course, it was convenient living close 
to the University, but given the difficult housing situation I strongly recommend to consider other 
alternatives especially when first getting there. Most likely one will come across housing opportunities 
in Ryd after the first few weeks. In hindsight, I was very fortunate to experience the Eramus student 
life, and more importantly, I got to spend a lot time with an incredibly nice Swedish family which is 
something I wouldn’t want to miss. 

 

https://www.google.se/maps/place/HAGA,+FURINGSTAD,+605+93+Norrk%C3%B6ping/@58.5449461,16.3417665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4659248aadfa16b5:0x1d75bb60479f1eeb!8m2!3d58.5449461!4d16.3439552
https://www.google.se/maps/place/Kimstad,+610+20+Kimstad/@58.5439916,15.9283788,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46593f6d91cf7ed3:0x487d2b219fd8bbe3!8m2!3d58.5505888!4d15.9622759
https://www.google.se/maps/place/S%C3%B6derk%C3%B6ping/@58.4738507,16.3005032,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4658dd49b8f4128f:0x400fef341e48e90!8m2!3d58.4759013!4d16.3234307
https://www.google.se/maps/place/Sk%C3%A4rblacka/@58.5793493,15.9024708,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4659472c4e9bc789:0xeaa50ddb67bdbb79!8m2!3d58.5810488!4d15.9142731
https://www.google.se/maps/place/Hageby,+Norrk%C3%B6ping/@58.5608497,16.196173,13z/data=!4m5!3m4!1s0x46593b14c7076077:0x621b0091830e1eb9!8m2!3d58.5624861!4d16.2106922
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DOKTORANDSTUDENT 
KOMBO arbetar med att hjälpa nyantagna studenter på kandidat- och masternivå. Som doktorand 
får du gärna använda informationen som finns att tillgå på KOMBO's hemsida om hur du kan hitta 
boende. 

De tre studentbostadsbolagen som finns i Linköping och Norrköping har alla ett system med 
köpoäng. I Linköping har Studentbostäder gjort ett undantag och tillåter doktorander att söka boende 
på Tröskaregatan 10 och Tröskaregatan 12, de överiga boendena är till för studenter på kandidat- och 
masternivå. ByggVesta tar emot doktorander i mån av plats och köpoäng. 

I Norrköping prioriteras studenter på kandidat- och masternivå under höstterminen av StudentBo. 
Får man boende under vårterminen får man ett avtal som sträcker sig till och med 31 juli för att de 
sedan ska kunna erbjuda de nyantagna studenterna boende i augusti.  

Våra annonser är däremot reserverade till studenterna på kandidat- och masternivå. 

 

 

 

 

 

  

 


	Studentbostadsföretag
	Andra bostadsföretag
	Linköping och Norrköping
	Andra orter
	På kommunernas hemsidor finns listor med de flesta hyresvärdar

	Fler sätt att hitta bostad
	Tillfälligt boende
	Vandrarhem i eller nära Linköping och Norrköping
	Nödbostad
	Annat tillfälligt boende

	Pendling
	Orter som det är enkelt att pendla till!
	Wenjia hyrde ett rum i Ljungsbro och sedan ett korridorrum i Ryd, läs hennes berättelse

	Doktorandstudent

