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Information om blanketten 
Sommenbygdens Folkhögskola planerar att starta kurser i Boets gamla skola 
hösten 2018. Det kommer att vara en heltidskurs i hantverk höstterminen 2018 
och kortare kurser eller distanskurser med enstaka träffar under läsåret 2018-
2019. Längre fram finns planer på en ettårig kurs, med start vår eller höst 2019. 
Den ska ha inriktning mot småskalig försörjning på landsbygden – jord- och 
skogsbruk.  

Folkhögskolan samarbetar med Boets byalag kring användandet av skolan och 
kontakter med bygden. Folkhögskolan vill med denna blankett undersöka vilka 
möjligheter som finns för skolans blivande elever att hitta boenden i bygden. 
Det kan vara avgörande för ifall människor vågar söka kursen och planera att 
flytta hit för en termin eller ett helt år. 

Eleverna kan vara intresserade av många olika typer av boenden – hyra litet torp 
med mer eller mindre enkel standard, bo inneboende i rum i villa med tillgång 
till kök och toalett, hyra övervåning i hus etc.  De elever som väljer att söka 
folkhögskolekurser kan vara allt från 18 till 100 år och komma från mycket 
olika bakgrund. Därför är vi intresserade av alla typer av boenden som ni kan 
tänka er att hyra ut. 

Folkhögskolan kommer att hyra Boets gamla skola av Ödeshögs kommun för en 
period av 3 år. Undervisning i teoretiska kunskaper såväl som praktiska i t.ex. 
hantverk och matlagning ska äga rum där. För undervisning i praktiskt jord- och 
skogsbruk kommer en eller flera gårdar i omgivningarna att användas. Meddela 
gärna folkhögskolan ifall du även vill erbjuda visning av hur ditt jord- eller 
skogsbruk fungerar, eller kan ett hantverk du vill undervisa i! 

 

Länkar till kurserna, ifall ni är nyfikna!  

http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hantverk-aterbruk-och-odling/ 

http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hallbar-livsstil-och-ekologisk-
odling/ 
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Boende tillgängligt för folkhögskole-elev vid Boets skola 
Hyresgästens frågor Dina svar 
Boende att hyra ut till elev vid Boets folkhögskola heter:  
  
Boendets läge och pris  
Uthyrningstid (minst höstterminen 2018)  
Hyra i kr/mån  
Vad ingår i hyreskostnad? 
(t.ex. el, vatten, sophämtning, bredband, telefon, ved?) 

 

Adress  
Länk till adress på hitta.se  
  
Boendeförhållanden  
Fristående hus eller inneboende?  
Boyta för eleven i m2  
Antal rum för eleven  
Toalett – egen för eleven eller delad med hyresvärd?  
Dusch – egen för eleven eller delad med hyresvärd?  
Kök – eget för eleven eller delad med hyresvärd?  
Ingår trädgård med odlingsmöjlighet?  
Ingår ladugård/stall?  
Är husdjur tillåtet?  
Andra förhållanden som kan vara bra att känna till  
  
Dina krav på hyresgästen  
Ålder  
Rökning/alkohol  
Underhåll av fastighet  
Underhåll av trädgård  
Ekonomisk säkerhet  
  
Uthyrare:  
Namn  
Adress  
Telefon  
Epost  

 
Blanketten kan skickas till Sommenbygdens folkhögskola, se adresser nedan, alternativt lämnas till 
ordförande för Boets byalag Christina Bryntesson. Bifoga gärna bild på boendet! 
 


