BRITSEN – NORRA JÄRNVÄGSGATAN 20

Studentbostäder

Bo i korridor med gemensamt kök eller i en egen,
nyrenoverad studentetta. På sommaren promenerar du
lätt till Kålgården för att bada eller spela beach volley.

BOJSENBURG
Högskolan: 3 km
Centrum: 3 km
Affär: 1 km

TALLEN – TALLBACKSVÄGEN 2
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Tallen är optimalt för dig som gillar att sporta utöver
studierna – bara ett par minuter från ytterdörren hittar
du Lugnets idrottsanläggningar. Här bor du i egen
studentetta.

TALLEN

B-KASERN – KASERNGÅRDEN 8
På B-kasern bor du i en studentetta eller -tvåa med en
takhöjd på mer än 3 meter. Studierum och tvättstuga
på varje våning – i källaren finns gym och festlokalen
Kanonkulan.

BRITSEN

Högskolan: 600 m
Centrum: 1 km
Affär: 600 m

B-KASERN
Högskolan: 1 km
Centrum: 1 km
Affär: 600 m

Högskolan: 2,5 km
Centrum: 2 km
Affär: 100 m

UGGLAN – GAMMELVÄGEN 5
Här bor du själv i en studentetta eller delar ett KompisBo med dina vänner i någon av våra tvåor eller treor
högst upp i huset. Fantastisk utsikt över Falun!

BRIGADEN - KUNGSGÅRDSVÄGEN 1
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Studentkontor!
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BRIGADEN
Högskolan: 1 km
Centrum: 1 km
Affär: 600 m

Bo i vårt nyproducerade studenthus placerad intill vårt
vackra Regementsområde, ett stenkast från B-kasern.
Här bor du bekvämt i egen studentetta eller i en tvåa,
med närhet till allt. Bo litet, lev stort!

BOJSENBURG
Bo tillsammans med en vän i KompisBo – eller varför
inte skaffa dig en ny kompis i en av våra delade studentlägenheter? Nära till naturen och områdets egen badstrand Bojsen Beach.

STUDENT I FALUN
Är du under 18 men funderar på att plugga på Högskolan Dalarna? Ställ dig i kö redan idag! Om du bor
i Falun kan du samla på dig köpoäng ända tills det är
dags att flytta hemifrån. Ställ dig i vår bostadskö idag
på www.kopparstaden.se.

kopparstaden.se/student
student@kopparstaden.se

UGGLAN
Högskolan: 1,5 km
Centrum: 1,5 km
Affär: 800 m

