Välkommen till Årets studentstad
och Gefle Studentkår!
Vi är den enda studentkåren vid Högskolan i Gävle och vi finns
här för att din studietid ska bli värd att minnas!
Vi jobbar med frågor som utbildningskvalitet,
studentrepresentation, studentbostäder och andra studiepolitiska
frågor som rör din studietid.
Allt för att studenterna ska få sin röst hörd
lokalt samt nationellt.

Inspark innebär en hel vecka med roliga aktiviteter där du
får en chans att lära känna staden och andra studenter,
vilket kommer bli ett minne för livet!
Du hittar mer information från din studentförening i deras
brev. Besök också vår hemsida för mer information!

www.geflestudentkar.se
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Bli medlem
i kåren!

Inspark 2017
När du kommer som ny student till högskolan så är
det mycket som är nytt. För att du ska få de bästa
förutsättningarna för att komma in i studentlivet
har studentföreningarna och kåren tillsammans
Inspark 2017.

Gefle Studentkår

När du blir medlem i Gefle Studentkår
bidrar du till flera saker och får dessutom ta del av högvis av förmåner!
Du bidrar till att studentkåren kan fortsätta
jobba för att din utbildning håller hög
kvalitet, för att det ska byggas fler och bättre
studentbostäder samt säkras studenternas
röst i flera olika beslut!
Du får ta del av reserabatter, lokala som
nationella rabatter på massor av olika
butiker, restauranger, gym osv.
När du har ett medlemsskap i Gefle
Studentkår får du dessutom tillträde till
studentpubarna och kårens egna nattklubb
Club Kåren. Under året så får du även ta del
av en hel del andra roliga evenemang!

Priser för medlemskap:
1 termin: 220 kr
2 terminer: 349 kr

Studentbostad?
Behöver du flytta till Gävle för att plugga?
Det finns flera olika aktörer i Gävle som hyr ut bostäder
bl.a. Svenska Studenthus, Gavlegårdarna och Gävle
Studentbostäder. Om du vill veta mer om studentbostäder i Gävle så besök studentbostadgavle.se för
att se andrahandsuthyrningar och hitta länkar till olika
bostadsbolag. Lycka till!
Gefle Studentkår
Klubbmästeriet Kåren

Geflestudentkar
Klubbmasteriet

@geflestudentkar

Stenhammarsvägen 15, Hus 91, 802 67 Gävle | kontakt@geflestudentkar.se

Öppettider:
Mån-fre: 10:00-13:00

