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SSF - Vilka är vi?
SSF är en fristående hyresgästförening för dig som är bosatt inom SSSB: s bestånd. Vår verksamhet
sträcker sig från att hjälpa hyresgäster som fått problem med sitt boende, stödja de lokala
områdesföreningarna till att varje år förhandla med SSSB om hyresnivåerna.
Varje år delar områdesföreningarna på ca 400 000 kr. Dessa pengar är tänkta att användas för
gemensamma aktiviteter i ditt område och skapa förutsättningar för en ökad trivsel i huset där du
bor. Genom att delta i områdesföreningens verksamhet har du möjligheten att aktivt påverka din
boendemiljö och dessutom få meriterande erfarenheter inför framtiden.
Upplägget för föreningens arbete bestäms helt av föreningens medlemmar i respektive område och
ger stort utrymme för kreativitet. Hela meningen med föreningarna är att de boende ska ha kul
tillsammans. Om det inte finns en områdesförening i ditt område så är det fritt fram för dig som är
intresserad att starta en ny. Gå in på vår hemsida, www.ssfstudent.se, och se under fliken
”Områdesföreningar” för mer information eller kontakta vår ombudsman på
ombudsman(at)ssfstudent.se så får du hjälp och råd om hur du går till väga.
Områdesföreningen har även hand om de föreningslokaler, gym, festlokaler etc. som finns i
området. En förutsättning för att dessa utrymmen ska finnas till för de boende är att föreningen där
du bor är aktiv. Annars kommer lokalerna att låsas till dess områdesföreningen kommit igång. Har
du några frågor om dessa lokaler eller vill du exempelvis boka festlokalen, kontakta din
områdesförening eller ombudsmannen för mer information.
Skulle du som hyresgäst få problem med ditt boende är vi på SSF ditt stöd och din hjälp. Vi verkar
för att lösa det problem som uppstår genom att ge råd och tips samt att vara hyresgästens röst
gentemot hyresvärden om situationen går över styr. Det kan gälla allt från störande buller till vad
som gäller vid stambyten.
Vid problem eller brister i ditt boende kontakta vår ombudsman via mail:
ombudsman(at)ssfstudent.se eller via telefon på: 0707-64 03 12 (Tis-Fre 10-16)

In English:
SSF is the student tenant association for you who lives within SSSB. We consist of a number of local
tenant associations and our objective is to provide support for the student tenant in a number of
ways. We offer advice and support if you should experience problems with your apartment or
something connected to your housing. We can also give you information regarding the local tenant

association in your house. Contact our ombudsman by mail at ombudsman(at)ssfstudent.se or by
phone at 0707-64 03 12 (Tue-Fri 10-16)

