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Grupprum	
	
	

Bokningsbara	grupprum		
Boka grupprum 
För att boka grupprum går man in via denna hemsida, loggar in med CID och söker efter den 
lokal man vill boka. Det finns en snabblänk till denna sida både på mtek och studentportalen.  
 
Regler som gäller kring grupprumsbokning finns att hitta på Studentportalen > Studier > 
Kursinformation > Schema och Lokalbokning > Lokalbokning eller via följande länk: 
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/minkursinformation/schema_lokalbokni
ng/Sidor/Lokalbokning.aspx.  
 
Enklaste sättet att hitta till ett nytt grupprum är att söka på numret i Chalmers Maps:  
https://maps.chalmers.se/#3677bdfe-8892-4c48-a90a-7cdd3a42359d		

	

Namn på grupprum och var de ligger mm 
EG-XXXX 

Grupprum med denna beteckning ligger i EDIT-huset eller i huset som heter Idéläran.  

I EDIT-huset anger första siffran vilken våning du ska till (oftast).  

Sittplatser: 8 personer  

 

FXXXX 

Fysik-huset, gå in vid Fysikgården 2B.  

Sittplatser: 4 personer 

 

KGXX 

Kemihuset. Första siffran anger våning.  

Sittplatser: 8 personer 

 

SB-GXXX 

A-huset. Första siffran anger våning. 

Sittplatser: 4-6 personer 
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JupiterXXX och SveaXXX 

Alla dessa grupprum ligger ute på Lindholmen. 

 

Andra	studieplatser			
Utöver de grupprum som finns på campus finns en hel del andra ställen där man kan sitta och 

studera, som man inte behöver boka innan, som till exempel studiehallen eller den tysta 

läsesalen här i M-huset.  

 

Biblioteket 

In bland hyllorna finns bord utspridda. Det finns även grupprum en våning ner och en tyst 

läsesal.  

Fik: Bibliotekscaféet (har även Express) 

 

Kemi-entrén 

Här finns en hel del bord i varierande storlek. Mycket fönster och växter.  

Fik: Café Hedvalls 

 

Vasa-entrén 

I hela Vasa finns massa bord och nästan alla har egna uttag. Nyrenoverat och luftigt.   

Fik: Café Vera 

 

Kårhuset 

På alla våningar i kårhuset finns bord som lämpar sig väl som studieplats. Dessutom finns 

Kyrkan på våning 2 där det finns både bord, soffor och fåtöljer. Om vädret är fint kan man 

även härifrån gå ut på en balkong där det finns flera bord.  

Grupprum 1-3 på våning 2 kan också bokas, genom Aptusportalen, 

http://aptus.chs.chalmers.se/AptusPortal/,  där du loggar in med ditt 10-siffriga personnummer 

(yymmddxxxx) som både användarnamn och lösenord första gången 

Fik: JA Pripps, Store, Kårrestaurangen  
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Fysikhuset  

På våning 4 i Fysikhuset finns massor av studieplatser, dels precis vid fiket men även om man 

fortsätter bort i korridoren och sedan svänger vänster. Bra ljus och stora bord. Här finns också 

micros där man kan värma sin matlåda. 

Fik: Bra Nyfiket 

 

E-huset 

På samma våning som Linsen samt våningen under finns en hel del bord. Mycket fönster och 

gott om uttag. 

Fik: Linsen  

	 	

Samhällsbyggnadshuset 

På entréplan finns stora bord för den som vill studera flera och även en del bord i 

samhällsbyggnadsbiblioteket. Nyrenoverat och ljust.  

Fik: SMAK 


