
 

 

 

Käre medlem, 

Förtroenderådet är en förening som består av hyresgäster och som jobbar ideellt för dig som bor hos 

Chalmers Studentbostäder. Som hyresgäst är du automatiskt medlem. 

Förtroenderådet hyresförhandlar åt dig varje år och har kontinuerliga möten med Chalmers 

Studentbostäder för att diskutera förbättringar i bostadsområdena. Vi förhandlar också varje år om ett 

verksamhetsbidrag till våra medlemmar, det vill säga alla ni som är hyresgäster. Bidraget används bland 

annat till gårdsfester och andra aktiviteter. 

Två gånger om året - oftast kring mars och oktober - håller vi hyresgästmöten där ni får en chans att träffa 

oss i rådet, ställa frågor och lyfta synpunkter och förslag till hur vi kan förbättra vår verksamhet. Mer 

information om hyresgästmötet finns i kallelsen som skickas ut per e-mail senast 14 dagar innan mötet.  

Som boende på Chalmers Studentbostäder har du också tillgång till de olika lokaler som drivs i 

Förtroenderådets regi. Bland utbudet finns bland annat biljardrum, festlokal, musikrum med flera (vänd 

bladet för mer information).  

OBS - mail gällande något av våra rum som skickas till fr@fortroenderadet.se kommer EJ att 

besvaras, utan skall skickas till respektive rums mail-adress som finnes på baksidan av detta blad.  

Vid bekymmer med din lägenhet, tekniska problem, fakturor eller allmänna ärenden kring ditt boende, 

vänligen kontakta Chalmers Studentbostäder (www.chalmersstudentbostader.se) 

Du är välkommen att maila övriga frågor eller synpunkter till fr@fortroenderadet.se, eller besöka vår 

hemsida www.fortroenderadet.se.  

VIKTIGT MEDDELANDE (2017-08-30) – Förnärvarande är en del av våra lokaler stängda på obestämd tid. 

Musikrummet, festlokalen FRitids med flera är öppna (se baksidan av detta blad för detaljer). Övriga stängda 

rum saknar ansvariga FR-medlemmar (och kommer att fortsätta vara stängda tills vi finner nya ansvariga), eller 

kräver vidare underhåll/renoveringar, men förhoppningen är att kunna öppna även dessa rum i framtiden.  

Hemsidan är ur drift på grund av tekniska problem, men till dess hänvisar vi er till detta informationsblad som 

täcker allt man behöver veta om FR. Vi har även haft tekniska problem med våra mail, så har ni tidigare skickat 

mail före 30/8-2017 till fr@fortroenderadet.se och inte fått svar, skicka era mail på nytt. Gäller det något av 

rummen, skicka istället mailen till respektive rums mail-adress och INTE till fr@fortroenderadet.se. 

Vill du bli ansvarig för något av våra rum? Gillar du att få saker att hända? Gå med i FR och bli ledamot! 

Intresserad eller har några frågor? Maila oss på fr@fortroenderadet.se. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

  Förtroenderådet vid Chalmers Studenthem 

https://www.chalmersstudentbostader.se/om-oss/


 

Gemensamma lokaler 

 

Festlokal - ska du ha fest? 

Festlokalen FRitids, belägen på Emilsborg, är perfekt för till exempel födelsedagskalas eller examensfesten. 

Där finns allt du behöver från ett fullt utrustat kök med porslin för 90 personer till ljud och ljusanläggning. 

fritids@fortroenderadet.se  

 

Musikrum – jamtime! 

Strax utanför FRitids har vi musikrummet för dig som behöver en replokal för ditt band, vill öva på dina 

färdigheter, eller helt enkelt bara dra ihop ett jam. Eller varför inte lära dig ett nytt instrument? 

musik@fortroenderadet.se 

 

Biljardrummet – VI SÖKER ANSVARIG, KONTAKTA FR@FORTROENDERADET.SE 

Sätt på en skön spellista i stereon och spela några rundor biljard själv eller med dina vänner. Rummet ligger 

precis bredvid musikrummet och FRitids. 

biljard@fortroenderadet.se 

 

Bastu – VI SÖKER ANSVARIG, KONTAKTA FR@FORTROENDERADET.SE 

Bjud över polarna och koppla av i vår stora bastu på Emilsborg. Vad sägs om inbyggda högtalare och spakar i 

taket för att hälla vatten över aggretatet? Givetvis finns det även duschar och omklädningsrum. 

bastu@fortroenderadet.se 

 

Biorum - netflix ‘n’ chill! – VI SÖKER ANSVARIG, KONTAKTA FR@FORTROENDERADET.SE 

I vårt hus Blåelden, Dr Wigardhs gata 2, finns biorummet med hemmabioanläggning. Här kan du och dina 

kompisar titta på film utan att behöva tränga ihop er. 

biorum@fortroenderadet.se 

 

Symaskinsrummet 

I syrummet så har vi både en vanlig symaskin samt en overlockmaskin. Vi har även en inställbar sydocka så 

man kan sy kläder efter sina egna mått. Utöver detta finns det tillbehör som stickor, hålnit och strykjärn. 

sy@fortroenderadet.se 

 

Boxningsrum - är du nästa Rocky? 

Sparra med en partner eller träna dina sparkar och slag i boxningsrummet. Avfuktare finns om det skulle bli 

svettigt! Boxningsrummet finns i samma lokal som simhallen på Emilsborg. 

boxning@fortroenderadet.se 

 

Verktyg – VI SÖKER ANSVARIG, KONTAKTA FR@FORTROENDERADET.SE 

Skulle du behöva låna verktyg för monteringar eller snickeri lånar vi ut verktyg. Vi har slagborr, 

skruvdragare, slipverktyg, hammare och en hel del annat tillgängligt. 

verktyg@fortroenderadet.se 

 

Fotorum  

Framkalla dina analoga bilder i röda rummet. Negativ-skanner finns också. Rummet finns i Emilsborg. 

foto@fortroenderadet.se 

 

Projektrum – STÄNGT PGA UNDERHÅLL OCH INREDNING 

I projektrummet på Emilsborg kan man hålla på med diverse projekt. Det finns en 3D-skrivare, lödstation, 

backdrops för fotografering samt arbetsbänkar med diverse verktyg.  

projektrum@fortroenderadet.se 


