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VAD ÄR EN FRITERMIN? 
 
Som boende i en av våra studentlägenheter har vi ett krav på att du måste studera 
på högskolenivå eller motsvarande med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin. Om något 
oförutsett skulle inträffa under dina studier och du provisoriskt behöver ta en kortare paus från dina 
studier så finns det möjlighet för dig som boende hos oss att ansöka om en fritermin.  
 
En fritermin innebär att du fortfarande kan bo kvar i din studentlägenhet men befrias från studiekravet 
under högst en termin. Kravet är att du bott hos oss i minst 6 månader. Efter denna termin ska avsikten 
vara att fortsätta studierna för att få bo kvar hos oss på K2A.  
 
En fritermin måste beviljas av oss som hyresvärd. Om du bor hos oss utan att studera och utan en 
beviljad fritermin så kan du förlora din studentlägenhet.  
 
Hur söker jag en fritermin och vad behöver jag skicka in?  

En ansökan om en fritermin ska vara skriftlig och göras före terminsstart. En fritermin kan endast beviljas 
en gång under den totala boendetiden hos oss. Det du behöver göra är att fylla i blanketten nedan samt ta 
fram dokument som styrker din betalningsförmåga av hyran under den studiefria tiden. 
 
Exempel på dessa dokument är: 

§ Anställningsbevis (Heltid/deltid/praktik) 
§ Intyg från försäkringskassa 
§ Intyg A-kassa 

 
Denna dokumentation skickar du sedan in till oss på info@k2a.se. När vi har kontrollerat din ansökan och 
beviljat den så återkopplar vi till dig som hyresgäst.  
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ANSÖKAN OM FRITERMIN 

Objektsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Namn Personnummer 

Telefon E-post

Anledning til l ansökan 

Friterminen avser att gälla: 

Ort och datum 

Underskrift 

Handläggningstiden är upp till 30 dagar. Detta dokument samt medföljande bilagor skickas till 
info@k2a.se.  

Vårtermin 20  

Hösttermin 20
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