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VÄLKOMMEN TILL ELEVHEMSBOENDE I STRÖMSUND  

LÄSÅRET 22/23 

  

 
................................................................... har beviljats inackorderingsrum vid elevhemmet Sörgård. 

 

HYRESVILLKOR 

Inackorderingen vid elevhemmet omfattar hela läsåret men upphör om den studerande avbryter sina 

studier och slutar vid skolan. Uppsägning av inackordering kan ske under löpande läsår med iaktta-

gande av två månaders uppsägningstid. Är den studerande omyndig skall uppsägning göras ge-

nom vårdnadshavare. 

 

UPPSÄGNING 

Inackordering vid elevhemmet omfattar hela läsåret (eller kurstiden). Inackorderingen upphör om 

den studerande avbryter sina studier. Uppsägning av inackordering kan ske under löpande läsår och 

då tillämpas två månaders uppsägningstid. För omyndig elev sker uppsägning genom vårdnadsha-

vare. 

 

Hyresgäst som missköter sina åligganden, bryter mot gällande regler eller ej betalar elev-

hemsavgift kan sägas upp och avvisas från elevhemmet. Kommunstyrelsen har möjlighet att 

avvisa hyresgästen från elevhemmet om inte elevhemspersonalens tillrättavisningar leder till 

ändring.  

 

Hyresgäst som har hyresskuld från tidigare läsår vägras intagning på nytt innan skulden  

reglerats. Inkassoärenden överlämnas till Kronofogden. Hyresgäst kan även sägas upp och avvisas 

från elevhemmet under läsåret på grund av hyresskuld. Information lämnas till hemmet innan avvis-

ningen. 

 

Bortslarvad nyckel måste ersättas med 1000:-. 
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ORDNINGSBESTÄMMELSER 
För ordningen och den gemensamma trevnaden på elevhemmet har särskilda ordningsbestämmelser 

antagits, vilka bl.a. syftar till att skapa studiero. Ett villkor för inackorderingen vid elevhemmet 

är att den boende följer dessa bestämmelser. Det är också ett krav att vårdnadshavare håller kon-

takt med elevhemmet under inackorderingstiden. Ring därför gärna till elevhemmet och ni är alltid 

välkomna att hälsa på. 

 

BEKRÄFTELSE 

Vi är tacksamma att senast fredag 5 augusti få er bekräftelse på om ni tackat ja eller nej till erbjuden 

inackordering. Denna bekräftelse lämnas genom bifogad svarsblankett som insändes till Hjalmar 

Strömerskolan, Box 520, 833 24  STRÖMSUND. Märk kuvertet med ”Boende på Sörgård”.  

(Se sid. 7) 

 

INFORMATION OM ELEVHEMMET 
De boende på Sörgård har tillträde till elevhemmet från och med onsdagen 24 augusti kl 08:00. För 

långväga hyresgäster går det bra att lämna in sina tillhörigheter redan söndagen 21 augusti. Mat ser-

veras från och med onsdag 24 augusti.  

 

Förälder/föräldrar som följer eleven till skolorten vid höstterminens början är naturligtvis välkomna 

att besöka både elevhem och Hjalmar Strömerskolan. 

 

Elever och föräldrar är också välkomna till en informationsträff på Sörgård, onsdagen 24 augusti 

2022 kl 19:00. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Heidi Sundelin 

Verksamhetsansvarig Elevhemmet Sörgård  

Rektor Hjalmar Strömerskolan 
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INFORMATION OM ELEVHEM     

     

Inackordering vid elevhemmet Sörgård i Strömsund 
Inackorderingsavgiften vid elevhemmet är fastställd för hel termin. Hänsyn har tagits till lovdagar 

under termin då avgiften har uträknats. För sjudagarsboende vid elevhem Sörgård har avgiften fast-

ställts utifrån en beräknad hemresa var fjärde helg. 

 

INACKORDERINGSAVGIFTER för gymnasieelever 

                                        5-dagarsboende            7-dagarsboende 

  

2022 September      4010:-                       4585:- 

 Oktober      4010:-  4585:- 

 November      4010:-  4585:- 

 December      4010:-  4585:- 

 

2023 Januari      4010:-  4585:- 

 Februari      4010:-  4585:- 

 Mars      4010:-  4585:- 

 April      4010:-  4585:- 

 Maj      4010:-  4585:- 

 

Augusti och juni är betalningsfria. 

 

 

Lunch ingår inte i beloppen, då gymnasieeleverna serveras lunch på skolan. Vid sjukdom ska den 

boende meddela personalen och samråd ska ske omkring lunchserveringen.  

Inackorderingsavgiften skall inbetalas månadsvis i förskott. Inbetalning sker till Strömsunds kom-

mun, genom att fakturor skickas hem till betalningsansvarig. 

 

Specialkosttillägg 200:-/mån 

Tillägg kan tas ut för boende med specialkost där kosten innebär en fördyring av maten. Elevhems- 

personalen tillsammans med Elevhälsan utreder detta i början av höstterminen. 

 

FRÅNVARO 

All frånvaro skall meddelas elevhemspersonalen, återkomst meddelas också. Vid frånvaro på grund 

av praktik, skyttetävlingar, sjukdom eller annan orsak (ej lovdagar) reduceras den del av avgiften 

som avser kost från och med sjätte frånvarodagen. Reduceringen är 40:-/dag. Inget avdrag görs 

då den boende har ledigt till exempel för klassresor eller arbete. En förutsättning för reducering är 

att frånvaron anmäls till elevhemspersonal samt att skyttetränare eller elevvårdspersonal känner till 

frånvaroorsaken. 
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INACKORDERINGENS OMFATTNING     

 

5-dagarsboende 

Den fastställda avgiften avser inackordering under 5-dagars skolvecka. Under veckosluten samt un-

der sammanhängande lov- och helgdagar bor eleven inte på elevhemmet.  

3 helger per termin får gymnasieelever bo kvar till en kostnad av 150:-/helg. Därefter debite-

ras för 7-dagarsboende.  Hyresgästerna skall senast kl 14:00 den 16 juni 2023  ha lämnat elev-

hemmet för sommaren.  

 

7-dagarsboende 

Elever vid skyttegymnasiet samt eventuellt andra elever med lång resväg, kan få 7-dagarsboende 

vid elevhem Sörgård. Personal finns där under helgerna. De boende måste ovillkorligen lämna elev-

hemmet under höst-, jul-, sport- och påsklov. Hyresgästerna skall senast kl. 14:00 den 16 juni 

2023 ha lämnat elevhemmet för sommaren.  

 

Hyresgästerna har tillgång till TV-rum, tvättstuga, pentry för te- och kaffekokning med mera. Varje 

elev medför egen bäddutrustning och sänglinne (d.v.s. kudde och täcke/filt, påslakan, lakan, 

örngott och badhanddukar), egen kopp, tallrik och bestick för "helgfika" i pentryt, gärna ett 

”första förbands kit” + febertermometer samt eget strykjärn. Hyresgästerna ansvarar för sina 

egna saker samt för ordningen i tvättstugor, korridorer och pentry. Möjlighet finns att låna gardiner. 

 

Det är viktigt att personalen kontaktas när hyresgästen är sjuk om lunch ska ordnas och om 

personalen ska titta till personen i fråga. Kommunen har ingen försäkring som täcker stölder i 

enskilda elevrum och de boende uppmanas därför att se över bestämmelserna i föräldrarnas/måls-

männens hemförsäkringar vad gäller "bortaskyddet". Vi vill även uppmana hyresgästerna att hålla 

dörrarna låsta. 

 

ANSVARSFRÅGOR OCH SAMARBETE MED PERSONALEN 

Vi vill påpeka att det är mycket viktigt att föräldrarna under terminen håller kontakten med elev-

hemmet. Detta är ett led i vår gemensamma strävan att skapa en trevlig boende- och studiemiljö. 

 

BOENDE VID ENSTAKA TILLFÄLLEN 

Möjlighet till korttidsboende finns för personer som behöver övernattning vid enstaka tillfällen. 

Kostnaden för detta är satt till 200:- kronor per dygn, under läsåret 22/23, inklusive middag, kvälls-

fika och frukost. Eget sänglinne bör medtas men finns att hyra för 50:-. För gäster i denna boende-

form gäller samma regler som för övriga boenden. Bokning av rum görs till personal på elevhem-

met av förälder till omyndig elev. Betalning sker kontant till swishummer 123-5069729. 
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ORDNINGSBESTÄMMELSER 

* De boende skall alltid visa hänsyn och iaktta tystnad efter kl. 23.00. 

 

* Besök efter kl. 22.00 är ej tillåtet och ska respekteras. 

 

* Skador som förorsakas genom vårdslöshet eller slarv ersätts av den boende. 

 

* De boende ansvarar för att god ordning råder i de allmänna utrymmena. 

 

* De boende ansvarar för städningen av sina rum under terminen samt en grundligare rengöring  

vid terminens slut, i annat fall debiteras städavgift om rummet är dåligt städat vid utflyttningen  

(f n 1000:-). 

 

* Husdjur får ej medföras. 

 

* Alkohol och andra droger får ej användas eller förvaras inom elevhemmet. 

 

* Boende som uppträder olämpligt, störande eller ej rättar sig efter gällande ordningsföreskrifter 

kan sägas upp och avvisas från elevhemmet under läsåret. Boende kan också på dessa grun-

der vägras återintagning kommande läsår. Extra kostnader som uppstår t ex personalkostnader 

m.m. debiteras den boende  

 

En förutsättning för att elevhemmet skall fungera bra, är att alla samarbetar och visar hän-

syn och respekt för varandra. 

 

 

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING FÖR ELEVHEM I STRÖMSUND 
  

Postadress till elevhem    

Elevhem Sörgård, Parkgatan 11, 833 35  STRÖMSUND 

 

Telefonnummer för kontakt med elevhemspersonal      

Kök   0670-167 69 

 

Kontaktpersoner vid Hjalmar Strömerskolan 

Rektorsexpeditionen   0670-161 85 

Heidi Sundelin, rektor                       0670-161 72 
 

Postadress till gymnasieskolan   

Hjalmar Strömerskolan, Myrgatan 4, Box 520, 833 24  STRÖMSUND 
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Storstädningens kom-ihåg-lista 

 

 

Innan du flyttar ut från elevhemmet, eller lämnar rummet inför sommarlovet så skall följande 

göras: 

 

 Dammsug taket, väggarna och anslagstavlan. 

 Putsa fönstret (utsidan, emellan och insidan) samt torka persiennen. 

 Våttorka elementet. 

 Våttorka alla lister, lampor, bord, stolar och dörrar. 

 Putsa spegeln. 

 Skura handfatet och även under handfatet samt på väggen runt om. 

 Dammsug madrassen. 

 Våttorka in- och utsidan av garderoben samt garderobsdörrarna. 

 Dammsug och skura golvet. 

 

Behöver du råd eller är osäker på hur du skall göra? Fråga någon ur personalen. 

 

Eventuell omstädning får hyresgästen själv bekosta! 

 

Besiktning av rummen sker efter överenskommelse.  

 

Glöm ej att lämna igen nyckeln. 

 

  

 

 

 Lycka till och trevlig sommar 

 önskar 

 Elevhemspersonalen 
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SVARSBLANKETT ELEVHEM SÖRGÅRD Läsåret 22/23  
 

Hyresgäst.................................................................................................................... .............................…………… 
          Namn                                                                                        Personnummer 

.......................................................................................................................................................... 

Studerande  vid program                                                                                 Årskurs                                    Skytteelev  

Telefonnummer hyresgäst…………………………………. 

 

* Eleven tackar:   * Eleven önskar helinackordering 

Ja till helinackordering vid elevhem Sörgård       5-dagarsvecka 

Ja till reservplats       7-dagarsvecka 

      Nej till helinackordering vid elevhem Sörgård Specialkost....................................... 

             (Ev. extra kostnad 200:-/mån) 

        

* Undertecknad förbinder sig härmed att erlägga fastställd avgift (enl. informationsbladet) för ovan- 
   stående hyresgäst under hela läsåret 22/23. Strömsunds kommun skickar räkning inför varje betalnings- 

   tillfälle till den person som nedan anges som betalningsansvarig. Fakturapåminnelse och inkasso-  

   rutiner enligt gällande regler.                                

 

* Uppsägning av inackordering kan ske under löpande läsår med iakttagande av två månaders uppsägningstid. Är hyres-

gästen omyndig skall uppsägning göras genom vårdnadshavare. 

 

ORDNINGSBESTÄMMELSER 

* De boende skall alltid visa hänsyn och iaktta tystnad efter kl. 23.00. 

* Besök efter kl. 22.00 är ej tillåtet. 

* Skador som förorsakas genom vårdslöshet eller slarv ersätts av den som orsakat skadan. 

* De boende ansvarar för att god ordning råder i de allmänna utrymmena. 

* Den boende ansvarar för städningen av sitt rum under terminen samt en grundligare rengöring vid     

   terminens slut i annat fall debiteras städavgift om rummet är dåligt städat vid utflyttningen (f n. 1000:- ) 

* Husdjur får ej medföras. 

* Alkohol och andra droger får ej användas eller förvaras inom elevhemmet. 

* Boende som uppträder olämpligt, störande eller ej rättar sig efter gällande ordningsföreskrifter   

   kan sägas upp och avvisas från elevhemmet under läsåret. Den boende kan också på dessa grunder vägras  

   återintagning kommande läsår. Extra kostnader som uppstår t.ex. personalkostnader m.m. debiteras den boende. 

* Utöver detta har elevhemmet lokala bestämmelser. 

 

En förutsättning för att elevhemmet skall fungera bra, är att alla samarbetar och visar hänsyn och respekt för 

varandra. 

* Hyresgäst och/eller undertecknad har tagit del av gällande ordningsbestämmelser. 

 

Betalningsansvarig: 

 

........................................................................................................................................................ 
Namn    Personnummer   
     
 

................................................................................................................................................……. 
Adress    Postnummer                         Ortnamn 

 

..…................................................ ……………………………………………………. 
Tel. nr hem      Tel. nr dagtid 

 

Ort......................................................den........…………….               
  

Sänd ansökan till: Hjalmar Strömerskolan, Box 520, 833 24 Strömsund. Märk kuvertet med ”Boende på Sörgård” 


