
VÄLKOMMEN TILL

BORTOM BULLRET

TV OCH INTERNET

Rummet har kabel-TV via Bredbandsbolaget och internet via Bredband2. Det enda 
som krävs för att koppla upp dig mot internet är en bredbandskabel och en dator. Om 
du har frågor kontaktar du Bredband2:s kundtjänst på 0770-811 000. 

SOPOR OCH ÅTERVINNING

Utanför Rundelsgränd 6A finns ett sophus. Din nyckel passar i dörren. På  
uppsalavatten.se finns information om hur återvinningen fungerar. Någon vecka varje 
år ställs en container bakom nationshuset, i den kan du kasta möbler och grovsopor.

FÖNSTER

Fastigheten har nymonterade fönster. De har en inbyggd spärr som inte bör lyftas an-
nat än vid fönsterputs. De är nämligen inte byggda för att stå på vid gavel under långa 
perioder – då kan de knäckas av sin egen vikt. 

ANDRA ALLMÄNNA UTRYMMEN

I källaren på Rundelsgränd 6B finns en bastu. På gården utanför S:t Johannesgatan 19 
finns ett cykelförråd.

RUMSNUMMER

Vid kontakt med stiftelsen uppger du rumsnumret, som bland annat står på dörrkarmen 
(t.ex. S:t Johannesgatan 19, rum 48). Vid flyttanmälan och liknande uppger du folkbok-
föringsadressen (t.ex. S:t Johannesgatan 19, lgh 1305).

UPPSÄGNING

Om du vill säga upp ditt rum behöver vi få det skriftligt. Blanketten finns på Norrlands-
gårdarnas kontor och på deras hemsida, och det är till dem uppsägelsen ska lämnas.

‘

Vi hoppas att du kommer trivas i ditt nya studentrum! 
Tveka inte att höra av dig om du undrar något.



STUDENTBOSTADSSTIFTELSEN BORTOM BULLRET

Hyresvärd, ansvarar för strategiska och övergripande frågor.
e-post (vicevärd): david.n.o.zetterman@gmail.com

V-DALA BOSTAD

Ansvarar för fastighetsskötsel.
telefon: 018-12 80 70

e-post: kalmar@v-dalabostad.se
adress: Svartmangatan 16, 753 12 Uppsala

öppettider: 
Måndag: 07:30–11:45, 12:45–15:00

Onsdag: 07:30–11:45
Torsdag: 12:45–16:00 

STIFTELSEN NORRLANDSGÅRDARNA

Ansvarar för kontraktshantering och administration.
telefon: 018-51 85 10

e-post: info@studentvagen.se
hemsida: www.studentvagen.se

adress: Studentvägen 25, 752 34 Uppsala
öppettider: 

Måndag–fredag: 8:00–16:00
Tisdagar även 16:00–18:00

Stängt för lunch 11:00–13:00

FEL OCH REPARATIONER

Ifall något i bostaden saknas, går sön-
der eller fungerar dåligt kan du kontakta 
V-Dala Bostad, helst via e-post. Om läget 
är akut, till exempel en vattenläcka eller 
ett allvarligt elfel, har V-Dala en jourte-
lefon för omedelbara utryckningar: 018-
12 80 70, val 3. På kvällar och helger bör du 
ringa Securitas jourtelefon: 010-470 57 69.

LÅS OCH NYCKLAR

V-Dala Bostad hanterar våra nycklar. Det 
är till dem du lämnar nyckeln när du flyt-
tar ut, och om du råkar låsa dig ute kan 
du ringa dem. Ifall de inte har öppet kan 
du ringa Securitas jourtelefon (010-470 
57 69), men då kommer du debiteras en 
avgift. Det krävs även legitimation och 
någon form av bevis på att du bor i bo-
staden. Ifall du förlorar nyckeln måste vi 
byta lås, och då får du stå för kostnaden.

HYRA

Hyran betalas i förskott. Juni och juli 
månader är hyresfria. Parkeringsplats 
med motorvärmare finns att hyra. Ifall 
du har frågor kring betalning kan du 
kontakta NABO, som sköter stiftelsens 
ekonomi genom att fylla i ett formulär på  
nabo.se/kontakt elller ringa 010-288 00 27 
(måndag–fredag, 09.00–11.30 ). 

FÖRSÄKRINGAR

Du ska ha en hemförsäkring. De flesta 
större försäkringsbolag erbjuder billiga 
studentförsäkringar. 

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Ifall du bor i korridor städar du ditt eget 
rum, ditt badrum och dina hyllor och 
utrymmen i köket. V-Dala Bostad stä-

dar fria ytor i kök och korridor en gång 
i veckan, men det är fortfarande korrido-
rens gemensamma ansvar att hålla rent 
och snyggt i köket. Städutrustning finns 
i korridorens städskrubb. Ifall du bor i 
dubblett eller triplett städar du och din 
rumsgranne alla ytor själva.

KORRIDOR OCH TRAPPHUS

Det är inte tillåtet att ställa soppåsar, 
möbler, cyklar eller annat i korridoren el-
ler trapphuset. Det beror dels på brandsä-
kerhetsföreskrifter, dels på att städperso-
nalen behöver fria ytor för att kunna göra 
sitt jobb. Soppåsar drar dessutom till sig 
skadedjur. De gemensamma ytornas möb-
lemang tillhör stiftelsen. Ifall ni i korri-
doren vill ändra möbleringen eller lägga 
till egna möbler: hör med V-Dala Bostad 
innan ni sätter planen i verket.  

TVÄTTSTUGA 

Tvättstuga finns i husets källare. Om bo-
kad tid inte utnyttjats efter 20 minuter 
har annan hyresgäst rätt att använda åter-
stående tid. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Uppsala har medelhårt vatten. Använd av-
kalkningsmedel vid rengöring av diskbänk, 
handfat och toalett, men undvik propplö-
sare. Om kranar eller toaletter droppar, 
anmäl det omgående till V-Dala Bostad! 
Det finns en allmän toalett i källaren på 
Rundelsgränd 6B, bredvid tvättstugan.

TAVLOR

Vid uppsättning av tavlor använder du 
krokar och lina som fästs i rummets ta-
vellist. Det är inte tillåtet att spika eller 
borra i väggarna.

Huset Parthenon, med brandgul putsfasad, byggdes 1939. Det drevs av Uppsala studentkår som 
ett studenthem för kvinnliga studenter – det första i landet. Det var även Sveriges första stu-
dentbostadshus som anpassats för att studenterna skulle kunna laga sin egen mat. På 1970-talet 
tog Kalmar nation över huset. Bredvid låg Bortom Bullret, Kalmars nationshus, en förfallen 
trävilla. 1957 revs den, och på dess plats invigdes två år senare dagens Bortom Bullret, bostads-
huset med tegelfasad. Projektet drevs jämlikt av Kalmar nation och studentkåren, men senare 
tog Uplands nation över kårens andel. Idag förvaltar stiftelsen Bortom Bullret bostäderna för 
Kalmar och Uplands nationers räkning.  

Det är alltså ett anrikt hus du är på väg att flytta in i, men också, hoppas vi, ett trevligt hus 
med god stämning och gott förtroende mellan grannarna. Vi som arbetar med bostadsförvalt-
ningen vill alla bidra till att den goda stämningen upprätthålls. Vi lyssnar alltid på idéer och 
förslag. Tveka aldrig att kontakta oss.

Framför allt: välkommen till ditt nya studentrum! Vi tror och hoppas att du har en rolig tid 
framför dig.


