
BOENDE FÖR STUDERANDE 
I VÄNERSBORG 2018/19
Tänker du studera i Vänersborg och behöver 
boende finns det möjlighet att hyra rum på Arena 
Hotell. Möjligheten finns också att hyra rum privat 
eller skaffa lägenhet tillsammans med några 
kamrater.

Birger Sjöberggymnasiet har elevstödjare 
anställda som har till uppgift att vara ett stöd till 
dig som flyttar till Vänersborg för att studera på 
skolan. Har du frågor eller behöver hjälp inför 
flytten till Vänersborg kan du kontakta:

Emir Bosno 0739-876488

Läge 
Best Western Arena Hotell ligger i hjärtat av Vänersborg, nära Vattenpalatset Vänerparken, 
Vänersborgs museum och Vänersborgs kyrka. I närheten ligger även Skräckleparken och Onsjö 
Golfklubb. 

Hotellegenskaper 
Kostnadsfri wi-fi i allmänna utrymmen. Detta hotell erbjuder ett trevligt bistro. Gäster har 
tillgång till bland annat tvättmöjligheter, kaffe i lobbyn och värdeförvaringsskåp i receptionen. 
Kostnadsfri parkering. Det här är en rökfri anläggning. 

Rum 
De 60 gästrummen på Best Western Arena Hotell har hårtork, ett basutbud med 15 tv-kanaler, 
tillgång till kostnadsfri wi-fi (höghastighetsanslutning) och skrivbord. Pentry finns i korridoren. 

800 kr per vecka (mån-fre)  
500 kr per vecka (mån-fre) 

1000 kr per vecka (inklusive helg) 
725 kr per vecka (inklusive helg) 

Kostnad
Eget rum 
Måltider, frukost och 
kvällsmål* *middag måndag-torsdag + frukost tisdag-fredag



Villkor och föreskrifter:
• Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag men tillägg kan göras för helgboende vid 

behov. Boenderätten gäller ej under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall 
då snarast åka hem. Om undantag blir nödvändiga ska överenskommelse med Arena hotell 
göras.

• Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas och för att 
god ordning hålls på rummet. I dubbel och trippelrum är rumsinnehavarna solidariskt  
ansvariga. Skador på rummen,  eller på inredningen skall ersättas av  
rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren.

• Du medverkar till att hålla god ordning på rummet.
• Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs.
• Du är själv ansvarig för det som sker i ditt rum.
• Besök på rummet av personer som inte bor på hotellet är inte tillåtet.
• Från klockan 22.30 skall det vara lugnt på hotellet.
• Uppsägningstid för rummet är 14 dagar för båda parter.
• Vid studieuppehåll, lov eller praktikdagar överstigande en vecka kan rumsinnehavaren 
• begära att hyra ej debiteras. I sådana fall skall personliga tillhörigheter flyttas ut, rummet 

skall städas och rumsnyckeln återlämnas till ansvarig personal.
• Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på hotellet är förverkad.
• Om hyra ej betalas i tid och påminnelsefaktura skickas tillkommer en avgift på 50 kronor.
• Borttappad rumsnyckel debiteras med 500 kr.
• Det är förbjudet att röka på hotellet. Överträdelse leder till skriftlig tillsägelse och vid 
• upprepade överträdelser avstängning från hotellet.
• Det är förbjudet att inneha alkohol på hotellet. Är du berusad på hotellet, blir påföljden 
• omedelbar avstängning från hotellet.
• Du visar respekt för kamrater och personal samt för kamraters och personals ägodelar och 

medverkar aldrig vid mobbning .
• Hotellets ordinarie regler ska i övrigt följas.
• Överträdelse av detta kontrakts villkor och föreskrifter kan medföra förlust av rätten att bo 

på hotellet.

För mer information om hotellets egenskaper, gå in på Arena Hotells hemsida 
www.arenahotell.com eller kontakta Ingemar Ljung på ingemar.ljung@choice.se eller telefon 
0705-651535

Rum eller lägenhet
För att skaffa rum eller lägenhet kan du kontakta någon av fastighetsägarna i Vänersborg. 
Kontaktuppgifter till dessa hittar du på Vänersborgs kommuns hemsida www.vanersborg.se




