
 

För god arbetsmiljö på Västgöta Nation  
- antagen av Seniorskollegiet, den  2015-10-06  

  
  
  
  

Följande dokument ingår:  
  
  
  
  

Mångfalds - och likabehandlingspolicy  
Alkohol- och drogpolicy 

Krishanteringsplan  
  
  
  
  
Vision:  Västgöta Nation verkar i ett studiesocialt syfte och bedriver verksamhet med och för 
studenter. Nationen vill bland annat med dessa policyes upplysa och tydliggöra dess vision och 
ställningstagande till Mångfald och likabehandling , alkoholrelaterad verksamhet  och 
krishantering .  
  
  
Syftet med Västgöta Nations policys är att ta ansvar gentemot nationens aktiva, medlemmar och 
gäster. Västgöta Nation vill bidra till en positiv studiesocial miljö och kunna erbjuda studenter ett 
brett utbud av aktiviteter. Målet med Nationens policys är att aktiva, medlemmar, av nationen 
anställda och gäster ska känna sig trygga på Nationen och att miljön ska vara trivsam att vistas i.  
  
  
Definitioner: Vidare i samtliga policys kommer förmän, övrigt förtroendevalda inom Nationen, 
jobbare, samt av nationen anställda benämnas “aktiva”. Övriga som berörs av policyerna är: 
medlemmar, gäster samt i vissa fall boenden på Västgötagården.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



 

Mångfald- och likabehandlingspolicy på Västgöta Nation  
- i enlighet med den gemensamma likabehandlingspolicyn för Lunds studentnationer 

antagen av Kuratorskollegiet 2011-11-21, uppdaterad den 2014-11-12 .  
Denna policy är utarbetad och antagen av Seniorskollegiet, den  2015-10-06  

  
Som del av nationsverksamheten i Studentlund har Västgöta Nation ansvar att verka för att 
alla medlemmar känner sig välkomna att engagera sig i Nationens verksamhet. Mål skall 
finnas för att främja jämlikhet och likabehandling samt för att Nationens verksamheter skall 
vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mångfald- och 
likabehandlingspolicyn skall revideras av Nationens Quratel och Seniorskollegie en gång per 
termin.  
  
Bakgrund  
Västgöta Nation vill verka för en trygg och trevlig miljö som präglas av respekt. Målet att skapa 
en positiv och utvecklande verksamhet att engagera sig i. Västgöta Nation tillerkänner alla 
människor lika värde och förväntar sig att alla aktiva, medlemmar och gäster medverkar till att 
upprätthålla detta och visar respekt och omtanke gentemot varandra.  
  
Begreppsdefinitioner (med utgångspunkt i Diskrimineringslagen 2008:567):  
Diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder .  
  
Diskriminering avser:  

dels direkt diskriminering: negativ särbehandling eller missgynnande av person som har  
en direkt koppling till någon eller några av diskrimineringsgrunderna.  dels  indirekt 

diskriminering: tillämpning av formellt neutral regel som i praktiken  
missgynnar personer ur någon eller några av diskrimineringsgrunderna .  
  
Trakasserier avser:  
Ett uppträdande som kränker en persons värdighet, om uppträdandet har samband med någon 
eller några av diskrimineringsgrunderna.  
  
Sexuella trakasserier avser:  
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  
Det innefattar både tydligt sexuella handlingar och antydningar samt mer subtila sådana.  
  
Mångfald i Västgöta Nations verksamhet  
Mångfald i Västgöta Nations verksamhet kan ge positiva effekter för tillväxten, engagemanget, 
kreativiteten, effektiviteten, arbetstillfredsställelsen samt för identifikation med organisationen. 
Västgöta Nation ser ett stort värde i att arbeta för en mångfald av kompetens, bakgrund och 
personligheter bland medlemmar, aktiva och besökande gäster.  
För att aktivt bedriva en inkluderande organisationsverksamhet krävs vissa förutsättningar hos 
aktiva och ledare på Västgöta Nation:  

• medvetenhet kring fördomar och att aktivt arbete kan reducera dessa  
• medvetenhet om att mångfald kan vara en tillgång för Nationen  



 

• kunskap om diskriminerande strukturer som kan uppstå i organisationen  
• att det kan vara belönande att ifrågasätta och förändra värderingar och handlingsmönster 

som utestänger olikheter  
• att var och en förstår sin roll och tar sitt ansvar  

Arbetsförhållanden  
Arbetsförhållandena i Västgöta Nations verksamhet ska genomsyras och vägledas av Nationens 
Mångfalds- och likabehandlingspolicy.   

• Relationer mellan medlemmar och aktiva på Nationen ska kännetecknas av förståelse, 
förtroende och öppenhet.  

• Rollfördelningen för Nationens samtliga förtroendevalda ska vara tydlig och rimlig.  
• Sociala behov som god arbetsmiljö, samhörighet och självförverkligande tillgodoses.  
• Nationen har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

  
Rekrytering  
Rekrytering till Västgöta Nations verksamhet ska genomsyras och vägledas av Nationens 
Mångfalds- och likabehandlingspolicy.   

• Alla studenter inom Studentlund är välkomna att engagera sig i Västgöta Nation.  
• Vid rekrytering av aktiva strävas efter att tillgodose jämn könsfördelning.  
• Nationen har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

  
Trakasserier, sexuella trakasserier och Repressalier  
Trakasserier som har samband med någon/några av diskrimineringsgrunderna är inte accepterat 
på Västgöta Nation i någon form. Det är varje individs ensak att avgöra om något uppfattas som 
kränkande.  

• Den som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier inom någon av Nationens 
verksamheter skall omgående rapportera detta till närmsta förman, någon Quratelare eller 
Senior. Den som känner till eller misstänker att någon annan blir utsatt för trakasserier 
eller sexuella trakasserier skall likaväl omgående rapportera det.  
Alla angelägna kontaktuppgifter skall finnas lättillgängliga på Nationens hemsida.  
  

• Den som gör sig skyldig till kränkande beteende kan utsättas för disciplinära åtgärder. 
Västgöta Nations Quratel och Seniorskollegie har det överordnade ansvaret och kommer 
att vidta åtgärder mot den som utsätter någon för diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller annan kränkande behandling.  
  

• Åtgärder kommer att göras i form av tillsägelser och varningar, samt vid upprepade eller 
grövre fall eventuell uteslutning av medlemmen. Fall som bör polisanmälas kommer att 
göras det av Nationens Quratel och Seniorskollegie.  
  

• Västgöta Nations företrädare har rätt att avlägsna person från Nationens verksamhet eller 
utesluta medlem om denne inte agerar i enlighet med Nationens värdegrunder och 
arbetsmiljöpolicys.  

  
  
 



 

Krishanteringsplan Västgöta Nation  
- antagen av Seniorskollegiet, den  2015-10-06  

  
  
  
  
  

1. Inledning, bakgrund, syfte  
  

  
2. Definition, typ av krissituation  

  
  

3. Ansvarsfördelning, kollegiets representant, nationens krisgrupp  
  

  
4. Handlingsplan vid olycka/personskada  

  
  

5. Handlingsplan vid dödsfall  
  

  
6. Handlingsplan vid rån och inbrott  

  
  

7. Handlingsplan vid brand  
  
  

8. Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och hot  
  

  
9. Handlingsplan vid alkoholrelaterade problem  
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1. Inledning, bakgrund, syfte  
Det kan uppkomma oförutsedda situationer inom Nationens verksamhet som kan drabba 
medlem, aktiv eller boende på Västgötagården. Västgöta Nation är en central plats för 
många studenter i Lund och Nationen måste därmed vara rustad och förberedd att hantera 
krissituationer samt kunna bistå berörda personerna med hjälp när sådana situationer 
uppkommer.   

  
Krishanteringsplanen skall finnas som stöd för Quratelet, Seniorskollegiet och övriga 
ansvariga i arbetet med hantering av en krissituation.  

  
Det åligger Qurator att planen vid varje terminsstart skall revideras av Quratelet och 
Seniorskollegiet. Lämpliga uppdateringar får och bör även göras regelbundet under 
terminens gång.  

  

Krishanteringsplanen är ett bra stöd och kan ge god vägledning – kom 
dock ihåg att i varje enskild situation handla med sunt förnuft och som 

medmänniska! 
  

2. Definition, typ av krissituationer  
Med kris menas en yttre, oförutsedd situation eller händelse av plötslig förändring. En kris 
kan ha som konsekvens att ge både omfattande fysiska, psykiska eller materiella skador 
och kräver därför en utarbetad hantering.  

  
Typ av krissituationer som kan uppstå inom Västgöta Nations verksamhet:  

o Olyckor/personskada  
o Dödsfall  
o Inbrott/rån  
o Brand  
o Diskriminering, trakasserier, hot  
o Alkoholrelaterade problem  

  
3. Ansvarsfördelning, Seniorskollegiets representant, Nationens krisgrupp  

Det är Quratelet och i första hand Qurator som har det övergripande ansvaret för hantering 
och samordning vid en krissituation uppstod inom Nationen. Det är Qurator som skall ta 
del av informationen vid en krissituation, sätta planen i arbete och se till att den följs. Det 
kan vara så att Quratelet eller Qurator inte finns tillgängligt i Lund av någon anledning 
och därför inte är förmögen att leda arbetet. Följande personer har i fallande ordning 
ansvar för att arbetet med krishanteringen fortgår:  
1. Qurator  
2. Annan quratelsmedlem  
3. Seniorskollegiets representant vid krissituation  
4. Inspektor eller ProInspektor  

  
 
 



 

Quratorns ansvar:  
Se till att Krishanteringsplanen ses över och uppdateras av Quratelet och Seniorskollegiet vid 
varje terminsstart. (Lämpliga uppdateringar får och bör även göras regelbundet under terminens 
gång).  

● Tillsammans med Seniorskollegiets representant vid krissituation se till att 
Krishanteringsplanen terminsvis gås igenom med aktiva inom Nationen.  

● Se till att planen regelbundet uppdateras samt finns tillgänglig på Nationens hemsida.  
● I första hand vara den som sköter information, både internt och externt, angående en 

krissituation eller händelse.  
 

Seniorskollegiets representant och ansvar vid krishantering:  
● Seniorskollegiet skall utse en representant vid krishantering .  
● Representanten bör bo på Västgötagården och det är positivt om representanten kan sitta 

kvar på sin post flera terminer.  
● Representanten skall vara väl förtrogen och införstådd med Krishanteringsplanen samt de 

olika policys och rutiner som finns på Nationen.  
● Representanten skall vid krissituation stötta Quratelet i den mån det behövs och är 

möjligt.  
● Representanten skall tillsammans med Qurator se till att Krishanteringsplanen terminsvis 

gås igenom med aktiva inom Nationen.  
 

Nationens Krisgrupp  
● Nationens krisgrupp skall bestå av Quratelet och Seniorskollegiet.  
● Qurator är ansvarig för att sammankalla Krisgruppen vid en allvarlig krissituation eller 

händelse.  
● Inom Krisgruppen skall en tydlig ansvarsfördelning göras tidigt i arbetet för att undvika 

att flera personer gör samma arbete och att ingen missar en viktig del av planeringen.  
 
 

Handlingsplan vid olycka/personskada  
Med personskada menas kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande.  
  
FÖRE  
Till grund för ett proaktivt arbete för säker arbetsmiljö har Nationen ett antal policydokument som 
fastställer Nationens ställningstagande och attityd till bland annat likabehandling, mångfald och 
alkoholhantering. För att förebygga och undvika olyckor skall de som verkar inom Nationens 
verksamhet vara införstådda med de rutiner kring första hjälpen, brandsäkerhet, larm- och 
säkerhet m.m. som Nationen har för sina verksamheter.  
  
Uppmärksammas att någon vid Nationens verksamhet utsatts för något som kan medföra fara eller 
risk för olycka eller personskador har man skyldighet att rapportera detta till ansvarig förman eller 
Quratelet. Tillsammans ansvarar alla för att skapa en säker och trygg Nation att verka inom. 
Angelägna kontaktuppgifter till Nationens ansvariga för krishantering skall finnas lättillgängliga 
för alla aktiva. Direkt telefonnummer är att föredra.  



 

UNDER  
I samband med olyckor inom Nationens verksamhet eller dess närområde.  
  
Att tänka på för den som är först på plats vid olycka (quratel, förmän, kvällsansvarig, vakter etc.)  
  
Skaffa överblick om vad som har hänt?   
- Hur många är drabbade?   
- Är någon skadad?   
- Är det möjligt att ge första hjälpen?   
- Finns någon kvar i olycksområdet?  
  
Ring 112   
- Bedömer du situation som allvarlig - ring 112  
- Var beredd att lämna utförlig information om vad som hänt  
- Adressen till Västgöta Nation är: Tornavägen 17-19, 223 63 Lund  
- Utse någon med god lokalkännedom att möta räddningsfordon  
- Lås upp dörrar och var vägvisare för räddningspersonal och polis  
  
Informera  
- Informera Quratel och Qurator om vad som hänt  
- Informera vakterna om de är närvarande om vad som hänt  
  
Ta hand om chockade  
- Trösta chockade personer utanför olycksplatsen  
- Samla närvarande och berörda personer  
- Se till att ingen avviker från olycksplatsen  
  
EFTER  
- Utvärdera händelsen och hanteringen av olyckan. Behöver eventuella åtgärder göras i Nationens 
verksamhet? Kan förbättrade tillägg göras i Krishanteringsplanen? - Hjälps åt att visa stöd och 
empati för den/de skadade och berörda  
- För att hindra ryktesspridning eller oro skall Qurator informera om olyckan som hänt till andra 
berörda parter, till exempel i förmannakåren. Qurator är ansvarig för kontakt med media och 
press.  

 
Handlingsplan vid dödsfall  
FÖRE  
Till grund för ett proaktivt arbete för säker arbetsmiljö har Nationen ett antal policydokument som 
fastställer Nationens ställningstagande och attityd till bland annat likabehandling, mångfald och 
alkoholhantering. Västgöta Nation vill värna om att medlemmar, aktiva och gäster skall uppleva 
Nationen som trivsam, trygg och rolig att vistas i. I Nationen ska vi ta hand om varandra och 
hjälpas åt att uppmärksamma och stötta de som mår dåligt. Uppmärksammas att någon mår dåligt 
under längre tid, eller på ett allvarligare sätt som kräver mer professionell hjälp, tveka inte att 
prata med den berörde och stötta denne i att söka hjälp.  



 

UNDER  
- Kontakta polisen på 112 (de tar i sin tur kontakt med anhöriga).  
- Stanna upp och tänk efter: Vilken kontakt har personen med nationen? Förman, aktiv, medlem, 

husboende? Vad blir vår uppgift nu?  
- Sammankalla Krisgruppen  
- Samla berörda (aktiva, medlemmar, boende etc) till informationsmöte. Se till att ingen behöver 

vara ensam.  
- Kontakta Studentprästerna  
- Ge möjlighet för aktiva och berörda att få professionell hjälp  
  
EFTER  
- Hjälps åt att visa stöd och empati för den/de berörda  
- Sätt upp en minnesplats  
- Hissa nationsflaggan på halv stång. Flaggan hissas på halv stång dagen man får reda på 

dödsfallet samt dagen för begravningen. En timma efter begravningen ska flaggan hissas i topp. 
- Samarbeta kring efterarbete och information med husstiftelsen och husförmännen för att 

bearbeta dödsfall som uppstått inom Västgötagården.  
- För att hindra ryktesspridning eller oro skall Quratelet informera om olyckan som hänt till andra 

berörda parter, till exempel i förmannakåren. Det är viktigt att informationen som går ut är 
korrekt och aktuell. Om behov finns kan Studentprästerna hjälpa till med information och 
upplägg.  

- Informera via hemsidan kortfattat om vad som hänt.  
- All övrig information skall  gå via Qurator eller annan ansvarig (se ansvarsfördelning ovan ).  
  
- Se till att det finns möjlighet för professionell hjälp även en tid efter händelsen. Var 

uppmärksam på tecken på depression bland Nationens aktiva och boenden. Se till att alla får 
information om var man kan vända sig om man vill tala med en psykolog eller annan 
professionellt utbildad stödperson. Studenthälsan och studentpräster har goda kontakter med 
psykoterapeuter och psykologer för samtalsterapi.  

  
  
Handlingsplan vid inbrott och rån  
FÖRE  
Nationen arbetar aktivt för att hålla dess lokaler säkrade genom att se till att dörrar hålls låsta, 
fönster stängda och att lokalerna larmas när de inte används. Tillsammans har Nationens aktiva 
ansvar för att säkerhetsrutiner och åtgärder följs.  
  
UNDER  
Vid pågående inbrott/rån  
- Sätt den egna säkerheten först. Spela inte hjälte, vi är försäkrade!  
- Följ rånarens instruktion. Gör inget som kan utlösa våld.  
- Försök observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och andra kännetecken.  
- Försök skriva ner eventuell flyktbils registreringsnummer, fabrikat och färg.  
  



 

Vid inbrott  
- Kontakta Qurator eller Quratel (de tar i sin tur kontakt med polisen).  
- Skydda eventuella spår efter inbrottet för att underlätta polisens arbete och tekniska 

undersökning. Försök dock skaffa en överblick om eventuella skador och stölder.  
  
EFTER  
- Ta omedelbart hand om den/de drabbade som utsatts för rån eller inbrott.  
- Om den drabbade vill gå hem, kontrollera att det finns någon hemma – ett rånoffer får aldrig 

lämnas ensam!  
- Sammanställ eventuella stöldgods, försök skapa en uppfattning om dess värde.  
- Kontakta försäkringsbolag.  
- Utvärdera om säkerhetsrutinerna på Nationen   
  
Handlingsplan vid brand  
FÖRE  
För att förebygga brand i Västgöta Nations lokaler har Nationen rutiner för systematiskt 
brandskyddsarbete. Sittande Qurator och sittande husförmän ansvarar tillsammans för 
brandskyddet.  
  
Brandskyddsutrustning skall kontinuerligt ses över och vara väl fungerande. Brandsläckare skall 
finnas tydligt uppsatta och fungerande. Kök och barer bör förses med brandfiltar. Samtliga 
nödutgångar skall vara tydligt utmärkta och hållas fria.   
  

Uppsamlingsplats och inräkning ska ske vid statyn Fågelmannen  placerad 
på gräsplanen utanför Hallands Nation.  
 
UNDER  
BRANDLARMET GÅR, DET BRINNER!   
- Ring 112  
- Påbörja utrymning genom närmsta nödutgång  
- Sätt den egna säkerheten först  
- Påbörja släckning om möjligt utan risk för personskada  
  
Vid brand under Metro  
- Tänd upp i lokalen och möjliggör en säker utrymning.  
- Hjälps åt att påbörja utrymning genom närmsta nödutgång.  
- Få ut så många gäster som möjligt, men sätt den egna säkerheten först.  
- Lås garderoben och utrym lokalen.  
- Hänvisa folk till uppsamlingsplatsen, som är statyn Fågelmannen vid Hallands Nation.  
- Samla de aktiva som arbetat under kvällen, stäm av så alla är i säkerhet och mår bra.   
- Vaktchef är kontaktperson gentemot räddningstjänsten om inte brandskyddsansvarig är 

närvarande. Vaktchef ansvarar även för att informera vid uppsamlingsplatsen.  
- Under inga omständigheter får någon gå tillbaka in i lokalerna om inte räddningstjänsten eller 



 

Vaktchefen gjort klartecken för det.  
- Om det ändå var falskt alarm skall Vaktchef och Kvällsansvarig vara de som först beträder 

lokalen för att säkerställa ordningen igen.  
  

EFTER  
- Utvärdera händelsen och de brandsäkerhetsrutiner som finns.  
- Se över och sammanfatta de eventuella materiella skador som uppstått.  
- Kontakta försäkringsbolag.  
- Återställ brandskyddsutrustning, till exempel brandsläckare och brandfiltar etc.  
- Informera aktiva, medlemmar och boende om det som hänt.  
- Vid falskt alarm; verkar Nationens brandsäkerhetsrutiner fungera eller behöver de utvecklas?  
  
  
Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och hot  
FÖRE  
Västgöta Nation har en Mångfalds - och likabehandlingsplan , i förebyggande syfte att motverka 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Genom 
policyn vill Nationen tydliggöra ställningstagandet till diskriminerande beteende samt aktivt 
arbeta för att undvika sådant.  
  

UNDER  
-Uppmärksammas att någon befinner sig i en situation som kan betraktas som hotfull, kränkande 
eller diskriminerande på något sätt, bör åtgärder vidtas.  
-Om situationen tillåter, med den egna säkerheten som primärt mål, gå emellan och ta undan den 
utsatta personen.  
-Vid hotfull situation (ev. med vapen/kniv inblandat) - Ring Polisen på 112!  
  
Metro  
- Skulle aktiv trakasseras eller hotas av gäst --> kontakta ansvarig, i detta fall Kvällansvarig, som 
får ta diskussion med personen i fråga.  
-Underrätta samtliga förmän, vakter och jobbare om personen i fråga försvinner innan sanktion 
kan sättas in.  
  
EFTER  
- Kvällsansvarig eller vaktchef kontaktar Qurator och Quratelet för att meddela om situationen så att de kan ta 
kontakt med utsatt och följa upp händelsen.  
- Quratelet och seniors utvärderar tillsammans  situationen och ser över nationens rutiner och policys samt följer 
upp med de inblandade berörda parter.  
  
  
 
 
 
 
 



 

Handlingsplan vid alkoholrelaterade problem  
FÖRE  
Västgöta Nation har en Alkoholpolicy , i förebyggande syfte att främja god hantering av alkohol 
samt för att förebygga alkoholrelaterade problem som kan uppstå inom vår verksamhet.  
  
Problem av denna art är svåra att handskas med. Hjälp och ge stöd i den mån du kan. Det är alltid 
en individuell bedömningsfråga.  
  
UNDER  
Om det uppmärksammas att någon inom Nationen, i egenskap av aktiv, har alkoholrelaterade 
problem av den art att olyckor eller andra händelser kan riskera att tillfoga någon skada, bör 
åtgärder genast vidtas.  
  
Förslag för tillvägagångssätt:  
- Samla en mindre grupp av personer, de bör känna personen med problemet. Det är viktigt att de 

inblandade inser vikten av att hålla problemet inom gruppen och inte prata med utomstående om 
det.  

- Diskutera vad som hänt och vad som kan komma att hända. Kontakta Studenthälsan om 
information om vad som är bra att tänka på.  

- Om möjligt, träffa personen och prata med denna om vad som uppmärksammats och hur det ser 
ut för utomstående.  

- Erbjud ditt stöd i den mån du kan.  
- Erbjud hjälp och stöd att kontakta professionell hjälp.  
  
Är man inte tillräckligt nära vän eller upplever att man inte kan klara av att stödja personen 
tillräckligt eller på bästa sätt, bör man se till att personen kommer till Studenthälsan istället för att 
stödjas av personer på Nationen. Stöd från Nationen kan dock också vara oerhört viktigt för 
personen.  
  

 
EFTER  
- Följ upp med flera möten med både den mindre gruppen av personer samt med personen med 
problemet.  
- Se över Alkoholpolicyn  samt den Interna alkoholpolicyn  för eventuella förbättringar som kan 
förebygga och i största mån hjälpa att personer inte drabbas av alkoholrelaterade problem.   
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

Kontaktlista  
  

Nödsituation: RING 112!  
  
Myndigheter: 
Polisen – ej akut 114 14  
Vid misstanke om drogmissbruk ring 114 14 och fråga efter gatulangningsgruppen.  
  
Sjukhuset i Lund:    046-17 10 00  
  
Sjukvårdsrådgivning - Dygnet runt:   1177  
  
Giftinformationscentralen:   08-33 12 31  
  
Nationen:  
Qurator       Elin Söderbergh  073 – 960 50 40 
  
ProQurator Ekonomi            Fredrik Schmidt 076 - 818 49 49  
  
ProQurator Social Sofie Martinsson  076 – 787 22 57  
  
Notarie                                 Sara Samuelsson  070 - 207 00 23 
  
PR-Chef     Hannes Dahlberg  073 – 075 86 66  
  
Seniorskollegiets  
representant                          Jonna Restin 076 - 138 46 79  
 
Husförman      David von Rosen  070 – 253 97 16  
 
Husförman                            Nils Randerz  076 - 020 69 17 
  
Inspector Hans Albin Larsson  070 - 530 80 75  
   
ProInspector Maria Wahlgren    073 – 419 61 83  
 
  
Universitetet  
Växeln:                     046 - 22 20 00  
 
Studenthälsan:                      046 - 22 43 77  
 
Studentprästerna:        046 - 35 87 35  
  


