
 

             Godkännes:………………………………….. 

 
ANSÖKAN OM STUDENTBOSTAD 

                                          (Texta tydligt) 
 
Email:            ………………………………….......................................... 
 
Mobilnummer:  ………………………………………………………………….
   
Personnummer:        ………………………………………………………………..... 

  
Förnamn:        ………………………………………………………………..... 

  
Efternamn: …………………………………………………………………..   

   
  

Medlem sedan   År:…………………….  Termin VT:             HT:  
 

Betalda terminer vid Södermanlands-Nerikes nation. 
(innevarande termin skall räknas, d.v.s. från 1:a september  
på hösten och från 1:a februari på våren).                                      ________st terminer 
 
Studieuppehåll   _______st terminer 

  
Har den sökande barn för vilken/a  
ensam eller gemensam vårdnad kan  
styrkas (se sida 2):  Ja:  Nej:   

 
För att ansökan skall vara giltig måste följande dokument bifogas: 

• Kopia av ID-handling och terminskort 
• Registreringsintyg (ska visa att sökande är registrerad på minst halvtidsstudier. 15 hp vid 

Uppsala Universitet denna termin). 
• Resultatintyg (ska visa att sökande bedrivit minst halvtidsstudier, 15 hp vid Uppsala 

Universitet för de terminer som skall tillgodoräknas i kön).  
 
Dessa intyg hittar ni på studentportalen.uu.se/ladok 

 
Jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter i denna ansökan är fullständiga och 
korrekta, samt att jag icke har utelämnat uppgifter som kan vara av betydelse: 
 
 

………………………….  ……………………………………………                                                            
Ort och datum                Namnunderskrift 
Ifylles av Bostadskontoret 
 
Inkom den ………………… Antal bilagor…………..st  
          



 
INFORMATION 

 
Behörig att ansöka om studentbostad med denna blankett är endast studerande medlem av Södermanlands-Nerikes nation 
i Uppsala.  
 
I ett studentrum får maximalt en person stadigvarande bo och i en studentlägenhet får maximalt två vuxna personer 
stadigvarande bo under kontraktstiden. 
 
Ansökan är giltig i 12 månader och måste förnyas varje år före den 15 mars. Förnyelse av köplats sker genom 
att giltigt terminskort samt intyg på studier i minst halvfart (15 hp) uppvisas för Bostadskontoret. 
 
Man behöver inte fylla i någon ny ansökningsblankett om man redan står i bostadskön. Komplett ansökan skall vara 
bostadskontoret tillhanda senast sista vardagen i föregående månad för att beaktas på kommande bostadsteckningar. 
  
Bostadsteckningar sker ca två veckor in i varje månad (utom juli) i Nationshuset (tornrummet eller festsalen) eller i 
Brundisium, S:t Larsgatan 4. Exakt tidpunkt och plats för respektive bostadsteckning, samt aktuell kölista, anslås på 
Bostadskontoret och på bostadsstiftelsens hemsida www.snerikes.se/bostader. Till bostadsteckningen skall 
registreringsintyg (utom augusti och januari månad, då skall antagningsbesked + resultatintyg medtagas) samt 
terminskort och id-handling medtagas.  
 
Bostadskölistan sammanställs av bostadskontoret inför varje bostadsteckning. Kölistan baseras på följande grunder:  
 

1. I första hand de antal terminer som den sökande varit inskriven vid Södermanlands-Nerikes nation och samtidigt 
bedrivit minst halvtidsstudier. Endast de terminer sökanden varit inskriven under de senaste tio åren beaktas och 
av dessa får max 12 terminer tillgodoräknas. 

 
2. De nationsmedlemmar som av Stipendienämnden tilldelats nationspoäng får tillgodoräkna sig en termin per 7 av 

stipendienämnden tilldelade poäng. Stipendienämnden meddelar Bostadskontoret två gånger per år (januari och 
augusti) vilka medlemmar som kan tillgodoräkna sig en nationspoängstermin. Sökande kan tillsammans med 
nationspoängs-terminerna inte inneha fler än 16 terminer (m.a.o. kan man maximalt tilldelas fyra extra 
nationspoängsterminer). 

 
3. Sökande som kan styrka att han/hon har ensam eller gemensam vårdnad av barn får tillgodoräkna sig tre 

terminer vid upprättandet av bostadskölistan. Detta gäller endast vid tecknande av 2-rums och 3-
rumslägenheter. Sökande som anför skäl enligt denna punkt kan inte tillgodoräkna sig fler än max 12 terminer 
jämlikt punkten 1. 

 
Till ansökan skall bifogas, förutom kopia på terminskort, intyg om att minst halvtidsstudier skall bedrivas under den 
aktuella tiden, intyg om att sökande har tagit minst 15 hp terminen innan, eller doktorandintyg. Dispens från kravet på 
tagna studiepoäng ges personer som innehaft minst halvtidstjänst på nationen de aktuella terminerna och recentiorer.  
 
OBS !  De poäng som åberopas skall styrkas med vidimerade - eller därmed likvärdiga - intyg vilka bifogas ansökan. Icke 
styrkta poäng beaktas ej! 
 
 
Ansökan insändes/inlämnas till: 
Stiftelsen Södermanlands-Nerikes Nations Studentbostäder 
Rundelsgränd 3B 
753 12 UPPSALA 
Telefon:  018-52 30 01 
Mail: Bostad@snerikebostader.se 
Hemsida: www.snerikes.se/bostader 
 

http://www.snerikes.se/bostader
http://www.snerikes.se/bostader

