
 

 

 

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder 
 
 

INFORMATION  
till dig som bor på Studentstaden/Rackarbergsgatan 
 
Då den lokala hyresgästföreningen för Studentstaden och Rackarbergsgatan, det vill säga Studentstaden-
Rackarbergets Hyresgästförening (SRH), inte verkar ha en fungerande verksamhet har HUS styrelse tagit beslut 
att återta lokalerna de förfogar över. 
 
Både kontoret och HUS styrelsemedlemmar har under en längre tid försökt på olika sätt att komma i kontakt 
med ordföranden för den lokala föreningen. Tyvärr har vi inte lyckats med det. 
 
Lokalerna kommer att hållas stängda från och med denna vecka, vecka 40, och hålls stängda tillsvidare. 
Alla hyresgäster som redan har tillgång till gymmet kan fortsätta nyttja lokalen som vanligt men vi har ingen 
möjlighet att hyra ut till nya medlemmar för tillfället. 
 
HUS kommer att göra samlingslokalen tillgänglig för att kunna hålla ett kommande årsmöte och öppna upp 
verksamheten så fort det finns en ny lokal föreningsstyrelse på plats (som har bildats på nämnda årsmöte) som 
kan hantera föreningens verksamhet. 
 
Vi beklagar ifall stängningen kommer att drabba tredje part men det är HUS skyldighet att ta hand om lokalerna. 
Vår uppgift är alltid att främja hyresgästernas intressen och vårt mål är att kunna få ihop en engagerad förening i 
området så fort som möjligt igen. Vi hoppas på ert överseende. 
 
Vid frågor eller intresse att vara en del av Studentstaden-Rackarbergets Hyresgästförening kan du höra av dig till 
kansliet@studenthus.nu eller styrelse@studenthus.nu . 
 
OBS!  
För mer information kan du gå in på vår hemsida  
https://studenthus.nu/sv/omradesforeningar/studentstaden-rackarberget/ 
eller facebook.com/studenthus/ 
Vi kommer att lägga upp aktuell information angående stängningen, kallelse till ett kommande möte och 
återupptagning av verksamheten på dessa sidor. 
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HUS arbetar för alla studenters rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi företräder och hyresförhandlar för boende inom 

Uppsalahem/Studentstaden, Heimstaden, Rikshem/Kantorn & Stiftelsen Ultuna studentbostäder. 
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