PRAKTISK INFORMATION OM BOENDE I BARCELONA

Till alla studenter som ska läsa en kurs hos Internationella Skolorna Barcelona skickar vi en grundlig boinformation
med kontakter, tips och råd inför vistelsen i Barcelona. Studenterna sköter bokningen själv men skolans personal
finns som stöd för den som behöver. Du får även en allmän och praktisk information om Barcelona. Här
kommer delar från den detaljerade informationen som skickas ut i skolans kursbrev och som du får i samband med
kursstart.
- Det kan vara bra att komma några dagar till en vecka innan kursen startar för att ordna med boendet,
besöka stadsdelar och bostaden innan du bekräftar din bostad.
- Vill du ha boendet klart innan du kommer till Barcelona, rekommenderar vi att du kontaktar en förmedling
/ bostadsföretag som du har förtroende för och litar på.
- Betala aldrig in pengar i förskott till någon du inte litar på. Bedrägerier förekommer i samband med
bostadsuthyrning på nätet.
- Att hyra ett rum i delad lägenhet med spansktalande personer rekommenderar vi alltid för språkets skull.

Rum i delad lägenhet
Den vanligaste boendeformen för kortare vistelser (mindre än ett år) är att hyra ett rum i en delad lägenhet. Då har
du tillträde till kök och badrum (som delas med övriga hyresgäster), och du sköter din egen matlagning.
Boka rum via privatpersoner
Du kan boka direkt med en privatperson som annonserar via hemsidor, appar och i facebookgrupper. Här kommer
några exempel:
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www.idealista.com (annonser från privatperson till privatperson)
www.badi.com (annonser privatperson till privatperson)
www.spotahome.com (annonser från privatpersoner till studenter via en förmedlare)
www.uniplaces.com (anonser från privatpersoner till studenter via en förmedlare )
Skolan har även en lista med kontakter till privata värdar (listan får du när du antagits till en kurs).
-

Det kan handla om bostäder där en privatperson (familj, ensamstående, studenter) har ett hyreskontrakt eller
där ägaren till bostaden hyr ut rum.
Lakan och handdukar kan ingå, men det är inte självklart.
Du måste själv ta reda på villkoren (vad ingår)
Du betalar oftast en deposition (1-2 månadshyror) och en extra kostnad för el, gas, vatten.
Du skriver ett hyreskontrakt direkt med den privata värden.

Boka rum via en förmedling
Du kan även välja att boka ditt rum via en förmedling som riktar sig till studenter. Tex:
www.resahousing.com
www.habitatgejove.com
www.sharedroomsbarcelona.com
www.santjordi.org
www.habitatgejove.com
www.happycasa.es
www.jumpinbarcelona.com (riktar sig endast till kvinnliga studenter)
-

Förmedlingarna har avtal med ägaren till bostaden. Fråga innan!
Du kan du få personlig rådgivning av förmedlaren vad gäller stadsdelar och bostaden.
Du får hjälp med kontraktskrivning och har någon att vända dig till om det händer något med bostaden.
Lakan och handdukar ingår oftast men fråga innan.
Förmedlaren ger dig villkoren.
Du betalar en förmedlingsavgift till företaget och en depositionsavgift (1-2 månadshyror) och en extra
kostnad för el, gas, vatten.
Du får hjälp att skriva ett hyreskontrakt (de flesta kan skriva det på engelska).

Kostnader för att hyra ett rum
Hyra: ca 350 - 600 EUR / månad
+ extra kostnader (för el, gas, vatten och internet ) / månad
+ ca 1-2 månadshyror i deposition (lämnas tillbaka vid avresa om allt är i ordning)
+ Bokar du via en förmedlare betalar du en serviceavgift (kan vara en fast avgift eller en del av hyran i procent).

Lägenhet för eget bruk
Det kan vara lite knepigare att hitta en lägenhet för eget bruk och kan i vissa fall bli dyrare. Du bör vända dig till ett
turistföretag eller en förmedling av möblerade lägenheter som du litar på. Lägenheterna har oftast 1-2 sovrum +
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vardagsrum och kök. Det är svårare att hitta stora lägenheter med flera sovrum.
Boka via en förmedling
Du kan vända dig till förmedlingar som riktar sig mot studenter, tex:
www.resahousing.com
www.sharedroomsbarcelona.com
www.santjordi.org
www.habitatgejove.com
www.happycasa.es
Du kan även vända dig till ett turistföretag som hyr ut möblerade lägenheter för längre tid, tex:
www.weflating.com
www.aparteasy.com
-

Förmedlingarna ska ha avtal med ägaren till bostaden. Fråga innan!
Du kan du få personlig rådgivning av förmedlaren vad gäller stadsdelar och bostaden.
Du får hjälp med kontraktskrivning och har någon att vända dig till om det händer något med bostaden. Ta
alltid reda på vad förmedlaren står för och vad du själv står för i händelse av incidenter.
Lakan och handdukar ingår oftast men fråga innan.
Förmedlaren ger dig villkoren.
Du betalar en förmedlingsavgift och en depositionsavgift som återfås vid flytt och en extra kostnad för el,
gas, vatten.
Du får hjälp att skriva ett hyreskontrakt (vissa men inte alla kan skriva det på engelska).

Kostnader för att hyra en egen lägenhet
Hyra: ca 1000 - 1600 € / månad
+ extra kostnader för el, gas, vatten och internet / per månad, Be om ett ungefärligt pris.
+ 2-3 månadshyror i deposition (lämnas tillbaka vid avresa om allt är i ordning )
+ en administrationsavgift till förmedlaren (kan ofta vara 1 hel månadshyra eller en procentdel av den totala
hyreskostnaden).

Internationella Skolorna Barcelona
Skolan ligger mycket centralt i Barcelonas gamla stadskärna, Barrio Gótico (Gotiska kvarteren), några minuters
promenad från Plaza Cataluña och en kvart från stranden. Undervisningen sker i rymliga klassrum med
luftkonditionering. I pauserna kan man njuta av utsikten från den fina terrassen eller besöka något café i Gotiska
kvarterens smala gränder. Våra lärare har alla spanska som modersmål och är universitetsutbildade. All undervisning
sker på spanska. Skolans administrativa personal pratar både svenska och spanska.
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Metro: Urquinaona /Plaza Cataluña

Viktiga dokument
-

Giltigt pass ska tas med till Barcelona
Europeiska sjukförsäkringskortet beställs på försäkringskassan i god tid innan avresa.
Försäkringsbrev för aktuell reseförsäkring. Det är viktigt att teckna en reseförsäkring för den tid du bor i
Barcelona. Försäkringen måste tecknas i Sverige. En reseförsäkring gäller i händelse av stöld, hemtransport
vid sjukdom etc. Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring.

Prisexempel, levnadskostnader i Barcelona
Transportkort: 10,25 € (10 resor), 54 € (månadskort), 105 € (3 månadskort, under 25 år)
Kostnader för basvaror, mat: baguette ca 60 centimos, 1 liter mjölk ca 70 - 90 centimos, paket pasta ca 1 €, vatten

från 25 centimos.

Dagens lunch kostar mellan 10-12 € (tre rätter o dryck), en middag ute på enkel restaurang (tapas, pizzeria) ca 25 €
(inkl.dessert el dryck), tapas ca 3-7 €, en öl/glas vin ca 3 €, en läsk 1 €.
Nöjen som tex bio kostar mellan 3-9 € , ett museibesök runt 10 €, konsertbiljetter från ca 15 €.
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