
Ansökan om rum på Lunds Studentskegård 
 

Historik 

Lunds Studentskegård är Sveriges enda studenthem för enbart kvinnliga studenter och tillkom 

genom två donationer till Lunds universitet. Hovmarskalken Gustaf Coyet skänkte 1918 pengar till 

universitetets 250-årsjubileum med syfte att skapa ett hem för mindre bemedlade studenter. Senare 

donerade Lilly Quennerstedt, hustru till rektorn vid Lunds universitet, en stor tomt intill den 

Quennerstedtska villan 1927. Hennes ändamål var att skapa ett hem för kvinnliga studenter.  

Medel till möblering av huset insamlades med hjälp av kronprinsessan Louise och 

landshövdingskorna i de dåvarande tolv sydligaste länen. Möblerna ritades av Carl Malmsten och 

textilierna levererades av Svensk hemslöjd. Lunds Studentskegård stod färdigt 1937. 

 

Ansökningskriterier 

För att vara berättigad att ansöka om rum måste sökande redan vid ansökningstillfället vara 

inskriven och läsa på heltid vid Lunds universitet (LU). 

Sökande ska ha för avsikt att bo minst ett år på Lunds Studentskegård (LSG), vilket 

innebär att man inte är berättigad att söka om man har mindre än ett år kvar på sin utbildning. 

Sökande skall studera på heltid (ej på forskarnivå) och ha för avsikt att genomföra merparten av sin 

utbildning vid LU. 

  Sökande skall ämna bo på LSG på heltid och inte ha rummet som 

övernattningslägenhet. Som boende på LSG förväntas man även delta i husets traditioner och 

engagera sig i sin boendemiljö. Detta gäller alltifrån städning till att ordna fester. Alla boende 

förväntas medverka vid husets fixardagar varje termin.  

Det råder totalt rökförbud på LSG. 

 

Preliminärt gäller följande vid tilldelning av rum 

Rummen tilldelas av styrelsen efter indelning av de sökande i tre kvotgrupper: sökande som vid 

ansökningstillfället bor som andrahandshyresgäster på LSG (kvotgrupp I), sökande med 90 hp eller 

mer (kvotgrupp II) samt sökande med mindre än 90 hp (kvotgrupp III). Rummen fördelas genom 

lottning i kvotgrupp II och utifrån poängordning i kvotgrupp III.  

 

Andrahandsrum 

Sökande som är intresserade av att hyra rum i andrahand genom edilen måste ange detta på 

ansökan. Andrahandsuthyrning sker då ordinarie hyresgäst läser utomlands, tar studieuppehåll eller 

dylikt. Boende i andrahand prioriteras inför nästa termins uthyrning. 

 

Ansökan  

Denna ansökan ska kompletteras med: 

 

1. Ladok-utdrag eller liknade från svenska universitet och högskolor. Dessa ska vara 

underskrivna av en tjänsteman vid universitetet/högskolan, t ex en institutions-sekreterare 

eller studievägledare. Poäng från utländska universitet skall vara konverterade och godkända 

(underskrivna) av svenskt universitet för att kunna tillgodoräknas. 

2. Kopia på betald terminsräkning/kårmedlemskap innevarande termin. 

 

Ansökan skall vara edilen tillhanda senast den 15 maj inför höstterminen och den 15 november 

inför vårterminen. För sent inkommen eller ofullständig ansökan behandlas ej. Observera att denna 

ansökan endast gäller en termin. Om sökande ej tilldelas rum får ny ansökan lämnas nästa 

ansökningsperiod. 

 

 

 



Namn: __________________________________________________________________________ 
 

Personnummer: __________________________ 

 

Adress: ________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Adress och telefon till närmast anhörig: _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Registrerad vid Lunds universitet (termin och år): __________________________ 

 

på linje/kurs: ____________________________________________________________________________ 

 

Avsedd examen och beräknad tidpunkt för denna: _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Studerar för närvarande: ___________________________________________________________________ 

 

Antal terminer vid LU: ____________ 

 

Antal akademiska poäng vid ansökningstillfället (ska överensstämma med de intyg som bifogas): _________  

 

 

 

Jag är intresserad av att hyra rum i andrahand:    Ja   

                

      Nej 

 

 

 

Jag försäkrar att jag har läst igenom informationen på föregående sida samt att lämnade uppgifter är med 

sanningen överensstämmande: 

 

 

 

 

Ort och datum   Namnteckning 

 

 

 

Ansökan lämnas till edilen eller skickas till:  

Lunds Studentskegård 

Sankt Laurentiigatan 3 

222 21  Lund 

 

Ytterligare information kan erhållas via mail, ediler@lsg.nu 

 


