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ELEVBOENDE

NÄSSJÖ

BOWLING BANDY BASKET

Kombinera studier med idrott!
Brinellgymnasiets elevboende ligger på Brinellgatan 2 i Nässjö och har 66
lägenheter. Här kan du bo ensam i en etta eller dela en två med en kompis. Huset
har åtta våningar samt en källare.

Lägenheter och hyror

I våra ettor ingår sovrum, kök och toalett. I tvåorna ingår två sovrum, kök och
toalett. Om du vill dela lägenhet med någon kan du lämna in önskemål om detta
när du söker lägenhet.
•
•
•
•

Du betalar hyra tio månader om året.
Värme, vatten och el ingår i hyran.
Alla lägenheter är utrustade med köksmöbler.
Det finns fiber i huset men tv och internet får du själv beställa och kostnaden
ingår inte i hyran.

Etta
Det finns tre olika varianter av ettor hos oss. Två av dem har en totalstorlek om
42 m2 men storleken på rummen skiljer sig åt. I ena varianten är sovrummet 23 m2
och i den andra är det 24 m2. Båda dessa varianter finns på våning 1-7. På bottenvåningen finns en etta som är totalt 23 m2 stor.
Hyran för en etta är 3 100 kr/månad.
Tvåa
Det finns fyra olika storlekar på sovrummen i våra tvåor; två mindre rum och två
större. Varje lägenhet har ett större rum och ett mindre. De rumsstorlekar som
finns att hyra i en tvåa är 14-15 m2, 17 m2, 23 m2 och 27 m2.
Hyran för de respektive rummen är:
14-15 kvm (totalstorlek på lägenheten är 64,5-65 m2)
17 kvm (totalstorlek på lägenheten är 67,5 m2)
23 kvm (totalstorlek på lägenheten är 67,5 m2)
27 kvm (totalstorlek på lägenheten är 64,5-65 m2)

2 100 kr/mån
2 375 kr/mån
2 575 kr/mån
2 680 kr/mån

Samlingssal och andra faciliteter

Samlingssalen är öppen alla kvällar kl. 18.30-22.30 med vissa undantag, till
exempel på loven. Här finns alla möjligheter för dig som vill umgås med andra
efter skolan eller på kvällen. I samlingssalen finns spis och ugn om ni till exempel
vill laga mat tillsammans. Vi har tv, tv-spel, sällskapsspel och mycket mer. Om du
vill ha hjälp med läxorna eller med att plugga till provet kan du be om hjälp här.
Du kan också köpa matportioner, dricka, frukt och godis.
I anslutning till samlingssalen finns en bastu som du kan låna nyckel till när du vill
basta själv eller tillsammans med dina kompisar.
I källaren finns ett pingisrum och ett gym som hålls öppet hela dagarna så länge
allt är helt och rent. Saknar du pingisrack och boll så går det jättebra att låna mot
pant i samlingssalen.
Du hittar också ett cykelförråd i källaren som du med hjälp av din dörrnyckel lätt
kommer åt. I källaren finns också en stor tvättstuga med sex tvättmaskiner,
sex torktumlare och två stora torkrum. Du behöver inte boka tid utan kan gå ner
och tvätta så fort en maskin är ledig.

Kontakta oss!

Elevhemsföreståndare
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