
 

 

 

 

 

 

Boende i Alnarp! 
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Boende via Sveriges Lantbruksuniversitet 

Studentbostäder i Alnarp erbjuder ungefär 240 boende, de flesta ligger i Alnarp och är i form av 

studentrum, men där finns även studentkorridorer i det som kallas Greenhouse i Malmö, lägenheter i 

Lomma samt ett mindre korridorsboende i utkanten av Lomma. Alnarp tillhör Lomma kommun och 

har direkt bussförbindelse med Lomma, Lund och Malmö, samt cykelavstånd till Lomma, Åkarp och 

Arlöv. Genom att ta sig till Lomma så går det att ta tåget till stora delar av närområdet. Merparten av 

boendena som vi erbjuder är i form av korridorsrum där du som student har ditt eget rum men delar 

kök, toaletter och duschar med övriga boende i ditt hus. Rummens storlek, standard och pris varierar 

och vissa hus är blockförhyrda av olika institutioner vilket medför att vissa typer av studentkategorier, 

gästforskare med mera har förtur till boendena i fråga. 

 

Alnarp campus och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ligger nära kusten i sydvästra Skåne 

mellan Malmö och Lund.  
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Bostadskö 

Studenter som inte har bostadsgaranti behöver ställa sig i bostadskön för SLU:s studentbostäder för att 

kunna få boende på Alnarp Campus. Varje läsår har sin specifika bostadskö. Kölistan för boende 

gäller i ett år, från den 1 augusti till den 31 juli nästkommande år, så för att hålla din ansökan aktuell 

behöver du söka på nytt varje år, detta gäller dock enbart om du inte fått boende via oss på 

studentbostäder vid SLU.  

För att ställa dig i bostadskön så fyller du i formuläret som du finner på 

https://student.slu.se/studentliv/campus/Alnarp/bostad-i-alnarp/intresseanmalan-och-rutiner/. 

Registrerar du dig den 1 augusti eller senare så ställer du dig alltså i bostadskön för det läsår som 

inleds i slutet av augusti/ början av september. Vid registrering får du tyvärr inte något automatiskt 

bekräftelsemail, men däremot står följande text på sidan ”Tack för din anmälan! Vid frågor, 

kontakta housing@slu.se.” 

 

Hur boendena fördelas 

Ju tidigare du registrerar dig i bostadskön ju större möjlighet har du att få ett boende här på campus. 

Var därför noga med att sätta upp dig så tidigt som möjligt i augusti för boende den kommande 

höstterminen.  

Det är svårt att precisera exakt när du får veta om du har fått ett boende på campus. Det är många 

olika faktorer som inte vi på studentbostäder rår över som påverkar om du kan erbjudas boende eller 

inte. Var noga med att uppge rätt mailadress och telefonnummer i din ansökan eftersom det är på 

dessa två sätt som vi kommer att kontakt dig för att erbjuda boende. Hur lång tid tillsättningen av 

boende tar varierar som nämnts beroende på ett flertal olika faktorer, men har du inte blivit kontaktad 

innan terminsstart så kommer du sannolikt inte erbjudas något rum. Men vid terminsstart kan det bli 

rum lediga på grund av exempelvis avhopp. Detta kan frigöra studentrum i början av september, så 

det kan vara värt att kontakta oss då. 

 

  

https://student.slu.se/studentliv/campus/Alnarp/bostad-i-alnarp/intresseanmalan-och-rutiner/
mailto:housing@slu.se
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Vad som gäller för boendet 

Tillskillnad från många andra hyresvärdar så tillämpar studentbostäder i Alnarp två månaders 

uppsägningstid, var vänlig respektera detta i samband med att du har för avsikt att säga upp ert 

boende. Uppsägning av boende sker skriftligen via mail eller brev. 

Även om merparten av de boende vi förmedlar innefattar samma saker så finns där ett par undantag. 

De flesta boendena som erbjuds har nio månaders hyra, men en del har tolv månaders hyra. Med nio 

månaders hyra menas att sommarmånaderna är hyresfria om det är så att du ska läsa på SLU och bo i 

våra boende hela den nästkommande höstterminen. Om det är så att du bara ska läsa och bo i Alnarp 

under en termin som exempelvis en utbytesstudent så gör det varken till eller från om du bor i en 

bostad med nio eller tolv månaders hyra, du kommer att betala för tiden du bor här i Alnarp.  

Alla studentrum är om inte annat nämns för enbart en student. 

Ibland är du som student enbart i behov av boende under en kortare tid och det går ofta att lösa. Men 

vi använder oss av hel eller halv månadshyra, kalendermånad, med vissa justeringar när det kommer 

till hyra. Flyttar du exempelvis in den 1 februari och lämnar den 13 februari så betalar du en halv 

månadshyra.  

Detta ingår vanligtvis i hyran på boendena som vi förmedlar: 

Värme, vatten, el, sophämtning, befintliga möbler i såväl det egna rummet (säng, täcke, kudde, 

skrivbord, stol, garderob, bokhylla, brandvarnare) samt möblemang i allmänna utrymme. Husgeråd 

för matlagning samt dammsugare ingår också. Om rummet är möblerat eller inte finner du vid 

informationen om boendet i fråga. Det går bra att ta med sig mindre möbler (exempelvis ett 

nattduksbord) till redan möblerade rum, var dock uppmärksam på att du inte får göra dig av med 

befintligt möblemang som tillhör rummet. Rummet hyrs med befintligt möblemang! Städning av 

allmänna utrymme (golvytor) samt badrum utförs en gång i veckan av lokalvård i de boende där det 

bor fler än åtta personer. Denna städning ska dock inte ses som en heltäckande tjänst, utan du som 

boende ansvarar fortfarande för att hålla boendet rent och fint. Ingår i hyran gör även tillgång till ett 

tvättutrymme i någon form.  

Detta ingår vanligtvis inte i hyran på de boende vi förmedlar är: 

TV, fast telefoni, internet/wifi (går att få men du sluter ett eget avtal med valfri internetleverantör) och 

försäkringar. Det ingår heller inte sänglakan, städutrustning i form av tvättmedel, diskmedel, 

disktrasor och dylikt. 
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Våra olika boende 

Här nedanför finner du kort information om vart och ett av boendena som vi förmedlar. Hyrorna 

varierar ganska så mycket bland de boendeformer vi kan erbjuda i form av rum i större 

studentkorridorer och mindre kollektiv samt stora och små lägenheter. På kartan nedan finner ni vart 

några av våra boende finns på Campus, de är markerade med grönt rumt dem. 
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Stor studentkorridor, Lantbruksskolan, ”Lantan” 

Adress: Gamlegård 6, Alnarp Campus 

Antal rum: 20 stycken totalt, fördelade på två separata korridorer 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 17-20 kvm 

Hyresintervall: 3,758–4,279 SEK, 9 månader (2022) 

Ett anrikt studentboende där studenter har bott i generationer. Lantbruksskolan är ett större 

korridorsboende med totalt 20 rum fördelat på två våningar. Gemensamma toaletter, duschar och ett 

kök finns på vartdera våningsplanet. I husets källare finns en nyrenoverad tvättstuga. Rummen är 

omkring 20 kvadratmeter stora, det vill säga bland de större studentrummen som finns på campus.  
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Stor studentkorridor, Hovbeslagarskolan, ”Horse house”  

Adress: Smedjevägen 2A, Alnarp Campus (precis vid Busstationen i Alnarp) 

Antal rum: 10 stycken totalt, fördelade på tre våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 12-17 kvm 

Hyresintervall: 3,787–4,281 SEK, 9 månader (2022) 

Ett mellanstort studentboende på Campus i Alnarp, beläget väldigt nära busstationen på 

Kungsgårdsvägen. På Hovbeslagarskolan finns tio stycken korridorsrum fördelade på tre våningar. 

Där finns en toalett med tillhörande dusch på vardera våningen. Gemensamt kök och matplats finns på 

entréplan. Tvättstuga finns att tillgå någon minuts promenad från boendet.  
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Mellanstor studentkorridor, Västra elev  

Adress: Sundsvägen 9, Alnarp Campus (ovan för restaurangen i Alnarp)  

Renoverat: 2021 

Antal rum: 9 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 17-18 kvm 

Hyresintervall: 3,978–4,080 SEK, 9 månader (2022)  

Västra elev är ett studentboende beläget i Campus hjärta och ligger i samma byggnad som 

restaurangen här i Alnarp. På västra elev delar nio stycken personer en studentkorridor, ett kök, två 

toaletter, två duschar och ett antal fristående handfat. I korridoren finns också ett mindre vardagsrum 

Alla har varsitt rum och tvättstuga finns i anslutning till toalett- och duschutrymmet.  
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Stor studentkorridor, Lusthyllan  

Adress: Sundsvägen 9B, Alnarp Campus (ovanför studentkårens lokaler) 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 13 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 8-22 kvm 

Hyresintervall: 2,856–4,284 SEK, 9 månader (2022) 

Lusthyllan är ett korridorsboende med 13 stycken rum. De boende har tillgång till ett antal toaletter 

och ett stort kök. Boendet ligger ovanför studentkårens lokaler och detta boende är blockförhyrt. Det 

är först och främst är lantmästare som bor här. Rummen varierar mycket i storlek.   
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Stor studentkorridor, Östra elev, ”Ostra” 

Adress: Kungsgårdsvägen 3, Alnarp Campus 

Renoveras: 2022-2023 

Antal rum: 23 stycken totalt, fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 8-17 kvm 

Hyresintervall: 3000 – 3800 SEK, 9 månader (2022) 

Östra elev är ett av de större studentboendena i Alnarp och här bor totalt 23 stycken studenter 

fördelade på två våningar. Det finns ett kök, flertalet toaletter och duschar på vartdera våningsplanet. 

På ovanvåningen finns ett större samlingsrum där studenterna brukar samlas för att äta och umgås.  
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Stor studentkorridor, Hus 15, ”IKEA house” 

Adress: Sundsvägen 1, Alnarp Campus 

Renoverat: 2016 

Antal rum: 24 stycken, fördelade på tre våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 9-17 kvm 

Hyresintervall: 3,519–4,391 SEK, 12 månader (2022) 

Hus 15 renoverades för ett par år sedan och är beläget på campus. Huset har tre våningar och de två 

första våningarna är blockförhyrd av Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap vilket gör att det 

främst bor studenter som läser någon av deras kurser där. På tredje våningen bor gästforskare 

tillhörande Institutionen för växtförädling som är på besök under olika lång tid, på den våningen ingår 

wifi - internet. I Hus 15 är det 12 månaders hyra. Tvättstuga för de boende i huset finns i husets 

källare. Såväl allmänna utrymmen som studentrum är möblerade. 
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Mindre gästforskarkorridor, Hus 18 

Adress: Rörsjövägen 3, Alnarp Campus 

Renoverades: 2016 

Antal rum: 6 stycken fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 9-15 kvm 

Hyresintervall: 4,051–4,118  SEK 12 månader (2022) 

I detta hus bor nästan uteslutande gästforskare och externa resurser tillhörande Institutionen för 

växtförädling. Huset har sex stycken rum, tre toaletter och två duschar. Tvättstuga finns i källare och 

ett mindre vardagsrum finns i anslutning till köket. Allmänna utrymmen och rummen för boende är 

fullt möblerade. Wifi- internet ingår i hyran.  
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Mindre studentkorridor, Västra lärarbostaden  

Adress: Sundsvägen 13, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 4 stycken fördelat på två våningar 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 13-17 kvm 

Hyresintervall: 4,182–4,386 SEK, 9 månader (2022) 

Västra lärarbostaden är ett hus som fyra boende delar på. Här har anställda vid SLU tidigare bott 

under lång tid, men huset har gjorts om för att kunna förse ett antal studenter. Respektive student har 

sitt eget rum men delar de två badrummen och köket med övriga i huset. Studentrummen är 

omöblerade men de allmänna utrymmena är möblerade. Tvättmöjligheter finns i källaren på huset. 
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Mindre studentkorridor, Östra lärarbostaden 

Adress: Sundsvägen 11, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 5 stycken, fördelat på två våningar 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 11-20 kvm 

Hyresintervall: 3,672–4,590 SEK, 9 månader (2022) 

Östra lärarbostaden är ett hus som fem studenter delar på. Här har anställda vid SLU tidigare bott 

under lång tid, men huset har gjorts om för att kunna husera ett antal studenter. Studentrummen är 

omöblerade, men allmänna utrymmen är möblerade. Två studenter bor på markplan medan tre bor på 

husets ovanvåning. De boende delar på kök, två toaletter och en dusch. Tvättmaskin och torktumlare 

finns i husets källare.  
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Studentlägenheter, husdjursboende, Mellangård 

Adress: Malmövägen 3A och 3B, Alnarp Campus 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 33- 49 kvm 

Hyresintervall: 4,500–6,142 SEK, 12 månader (2022) 

På Mellangård finns fem stycken separata lägenheter i storlekar mellan 33-49 kvadratmeter. Dessa är 

väldigt eftertraktade och vanligtvis behöver man ha bott på campus ett tag för att kunna få en av dessa 

lägenheter. Samtliga lägenheter är omöblerade. Lägenheterna har sina egna badrum med toalett och 

dusch samt eget kök. Lägenheterna delar en gemensam tvättstuga som ligger i närheten av boendena.  
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Dubbletter, Radhusvägen 1A, 3B, 7B, 9A, 11B  

Adress: Radhusvägen, Alnarp Campus 

Renoveras: 2022  

Antal rum: 2 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 11- 14 kvm 

Hyresintervall: 4500 SEK, 9 månader (2022)  

På Radhusvägen så ligger det som namnet antyder ett antal radhus. I radhusen ovan nämnda radhus 

bor där två stycken studenter i varsitt rum. De delar på ett kök, ett badrum samt ett vardagsrum. 

Tvättstuga finns på området.  

 

Liten studentkorridor på Radhusvägen 2B i Alnarp 

Adress: Radhusvägen, Alnarp Campus 

Renoveras: 2022  

Antal rum: 3 stycken, fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 10- 18 kvm 

Hyresintervall: 3800-4100 SEK, 9 månader (2022)  

I detta lilla hus bor tre stycken studenter i varsitt rum och delar kök samt badrum. Två rum finns på 

bottenvåningen och ett rum på ovanvåningen. Tvättstuga finns att tillgå på området. 
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Mindre studentkorridorer, Radhusvägen 3A, 7A, 11A  

Adress: Radhusvägen, Alnarp Campus 

Renoveras: 2022  

Antal rum: 4 stycken, fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 11- 14 kvm 

Hyresintervall: 3900-4200 SEK, 9 månader (2022)  

I dessa boende så bor två studenter på bottenvåningen och två på ovanvåningen. På bottenvåningen 

finns kök och badrum medan det på ovanvåningen finns ett mindre vardagsrum. Tvättstuga finns att 

tillgå på området. 

 

 

Lägenheten på Radhusvägen 5A 

Adress: Radhusvägen 5A, Alnarp Campus 

Renoverat: 2020  

Möblerat: Ja 

Kvadratmeter: 25 kvm 

Hyra: 4,590 SEK, 12 månader (2022) 

Är den enda egna lägenheten för studenter som ligger på campus, den är på 25 kvadratmeter. 

Lägenheten har sitt eget kök med köksö och ett eget badrum med toalett samt dusch. Tvättstuga finns 

att tillgå på området några få minuters promenad bort. Lägenheten är möblerad i likhet med våra 

studentrum. 
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Mellanstor studentkorridor, Radhusvägen 8  

Adress: Radhusvägen 8, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 6 stycken, fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 11- 14 kvm 

Hyresintervall: 3060 – 3672 SEK, 9 månader (2022) 

En studentkorridor där sex stycken studenter bor tillsammans fördelat på två våningar. Fyra rum på 

markplan och två rum i källarplan. Studenterna delar på tre toaletter och två stycken duschar, kök 

samt ett samlingsrum i källaren. Tvättmaskin och torktumlare finns i källaren. Studentrummen och de 

allmänna utrymmena är möblerade.  
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Mindre studentkorridorer, husdjursboende, Kasernen 

Adress: Radhusvägen 13, Alnarp Campus 

Renoveras: 2022  

Antal rum: 8 stycken, fördelade på tre korridorer 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 12- 14 kvm 

Hyresintervall: 4000-4200 SEK, 9 månader (2022) 

Kasernen är ett av få husdjursboende på Campus. På nedanvåningen så bor studenterna i dubbletter, 

där de har varsitt eget rum men delar kök och toalett med varandra. På ovanvåningen så bor fyra 

studenter i varsitt rum och delar på ett kök och två badrum. Samtliga studentrum och allmänna 

utrymmen är möblerade. Tvättstuga finns på området.  
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Liten studentkorridor, Hus 93, ”Mejeristigen” 

Adress: Mejeristigen 1, Alnarp Campus  

Renoverat: 2021 

Antal rum: 3 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 11- 18 kvm 

Hyresintervall: 3,774–4,386 SEK, 9 månader (2022) 

I Hus 93 finns tre stycken rum i en lägenhet. Kök och badrum delas mellan de boende i lägenheten, 

och i huset finns tvätt- och förvaringsmöjligheter. Två av rummen är 18 kvadratmeter och ett är 11 

kvadratmeter stort. Boendet ligger ett par trappor upp i huset. I husets andra lägenheter bor 

privatpersoner som inte studerar vid SLU. Studentrum såväl som allmänna utrymmen är möblerade. 

 

  



 

23 

 

Stora gästforskarboendet, Hus 102, ”Researcher house”  

Adress: Elevenborgsvägen 1, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 9 stycken, fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 12- 14 kvm 

Hyresintervall: 3672–4,539 SEK, 12 månader (2022) 

I detta hus bor det gästforskare, doktorander, externa resurser och PhD- studenter. I huset finns nio 

separata rum för de boende och de boende delar på två kök samt fyra toaletter och tre duschar och ett 

gemensamt vardagsrum på husets övre våningsplan. Tvättmöjligheter finns i husets källare. Allmänna 

utrymmen och rummen för boende är fullt möblerade. Wifi- internet ingår i hyran.  
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Två stycken mindre studentkorridorer, Gamlegård 3A och 3B 

Adress: Gamlegård 3A och 3B, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 5 stycken i respektive korridor 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 12- 22 kvm 

Hyresintervall: 3400 – 3700 SEK, 9 månader (2022) 
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Mindre studentkorridor, på Gamlegård 4A  

Adress: Gamlegård 4a, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 4 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 14-19 kvm 

Hyresintervall: 4000 – 4300 SEK, 9 månader (2022) 

I detta boende så delar de fyra studenterna på ett kök och vardagsrum som är integrerat med varandra.  

Vart och ett av studentrummen har eget badrum, vilket inte hör till vanligheterna på Campus i Alnarp. 

Tvättstuga finns att tillgå i källaren i det närliggande studentboendet som heter Lantbruksskolan. 

Studentrum och allmänna utrymmen är möblerade.  
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Större studentkorridor, Gamlegård 4B 

Adress: Gamlegård 4b, Alnarp Campus 

Renoverat: 2016 

Antal rum: 10 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 9- 15 kvm 

Hyresintervall: 3400 – 3600 SEK, 9 månader (2022) 

De tio boende delar på tre stycken badrum och ett kök samt ett vardagsrum. Alla har sitt eget rum. 

Allmänna utrymme och studentrum är möblerade. Tvättmöjligheter finns i boendet.  
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Mindre studentkorridor på Gamlegård 5A 

Adress: Gamlegård 5A, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 3 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 13- 18 kvm 

Hyresintervall: 3500 – 3800 SEK, 9 månader (2022) 

Mindre studentkorridor där tre stycken studenter delar kök och badrum men har sitt eget rum. Både 

studentrum och allmänna utrymmen är möblerade. Tvättstuga finns att tillgå i källaren i det 

närliggande studentboendet som heter Lantbruksskolan.  
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Mellanstor studentkorridor på Gamlegård 5B 

Adress: Gamlegård 5b, Alnarp Campus 

Renoverades: 2021 

Antal rum: 6 stycken fördelade på två våningar 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 10-12 kvm 

Hyresintervall: 3400 SEK, 9 månader (2022) 

I detta boende så delar två studenter badrum och kök på nedanvåningen medan fyra studenter delar 

detsamma på ovanvåningen. Rummen är mellan 10-12 kvadratmeter stora. Tvättstuga finns att tillgå i 

källaren i det närliggande studentboendet som heter Lantbruksskolan. 
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Mindre studentkorridor, Ebbas  

Adress: Kungsgårdsvägen 6, Alnarp Campus 

Renoverat: 2021 

Antal rum: 5 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 10- 14 kvm 

Hyresintervall: 3600- 4000 SEK, 9 månader (2022) 

Detta hus hyrdes tidigare ut till SLU-anställda. Huset har nyligen gjorts om till en mellanstor 

studentkorridor där fem stycken studenter delar på en toalett, dusch och kök. Samtliga rum är 

möblerade och tvättmaskin och torktumlare finns i källaren, så även ett utrymme som kan användas 

som vardagsrum. Samtliga studentrum, toalett och kök ligger på markplan. 
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Mindre studentkorridor, Hönshuset (”Hen house”) 

Adress: Plantvägen 4C, Alnarp Campus 

Antal rum: 4 stycken 

Möblerat: Ja 

Kvadratmetersintervall: 12- 14 kvm 

Hyresintervall: 2860 Sek, 9 månader (2022) 

Ett litet studentboende där fyra studenter bor tillsammans och delar toalett, dusch och kök. Huset 

ligger mitt i parken på Campus i Alnarp. Boendet ligger en trappa upp i huset. Samtliga studentrum 

och allmänna utrymme är möblerade. Tvättmöjligheter finns i den gemensamma tvättstugan på 

Campus.  
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Mindre studentkorridor, husdjursboende, Lönnstorp i Lomma 

Adress: Bomhögsvägen 4B, Lomma/Åkarp 

Antal rum: 4 rum, varav ett är ett dubbelrum 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 13- 27 kvm 

Hyresintervall: 4291 – 5689 SEK, 9 månader (2022) 

Detta boende ligger en liten bit utanför Lomma. Det tar ungefär 5 minuter med bil och 10-15 minuter 

med cykel till Campus. Här bor 4-5 studenter tillsammans. Var och en har sitt omöblerade studentrum 

och delar badrum och kök med varandra. Finns ett litet uterum att tillgå. Tvättmaskin och torktumlare 

finns på en av toaletterna. Boendet är blockförhyrt av lantmästarkåren och det är först och främst till 

för studenter som läser Lantmästarprogrammet. 
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Lägenheter Korngatan i Lomma 

Adress: Korngatan 7A/B och 9A/B, Lomma 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 75- 88 kvm 

Hyresintervall: 9300 - 11 600 SEK 12 månader (2022) 

Vi har fyra stycken lägenheter som ligger i Lomma på Korngatan. Dessa är väldigt eftertraktade. Det 

är 3:or och 4:or. Tvättmaskin och torktumlare finns att tillgå i lägenheternas badrum. I köket finns 

även diskmaskin. Vanligtvis hyrs dessa av gästforskare med familj. Lägenheterna är omöblerade. 

Varje lägenhet har ett förråd i anslutning till lägenheten. Marklägenheterna har en mindre trädgård 

som hyresgästen ansvarar för, men Studentbostäder tillhandahåller exempelvis gräsklippare och 

häcksax.  
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Två mellanstora studentkorridorer på Greenhouse i Malmö 

Adress: Augustenborgsgatan 5B, Malmö 

Antal rum: 12 totalt, 6 stycken per korridor fördelade på två helt separata korridorer 

Möblerat: Nej 

Kvadratmetersintervall: 10- 24,5 kvm 

Hyresintervall: 4400 – 7140 SEK, 12 månader (2022) 

Två stycken studentkorridorer som ligger på samma våning i det som heter Greenhouse i Malmö som 

byggdes 2014. I varje korridor bor sex-sju SLU-studenter. Där finns fem singelrum samt ett 

dubbelrum i vardera korridoren. De boende har sitt eget rum men delar ett mycket rymligt kök, 

toaletter och duschar med varandra. Greenhouse är ett boende som är byggt för att möjliggöra för den 

boende att leva hållbart. Varje korridor har en gemensam balkong samt en inglasad balkong samt ett 

inomhusväxthus. Singelrummen ligger i de lägre hyresspannet medan dubbelrummen ligger i det 

övre. I hyran ingår internet, värme, vatten och el. Bussförbindelse från närliggande Södervärn tar dig 

med ett byte av buss till Alnarp. I den här videon finner du mer information om boendet MKBs 

Greenhouse i Augustenborg - YouTube  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWeMmjRCdA8
https://www.youtube.com/watch?v=CWeMmjRCdA8

