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Leverantörslista för inköp 

Under våren 2019 beslutade Chalmers Studentkårs fullmäktige att alla inköp skall följa 
inköpspolicyn. 
Den finns på kårens hemsida https://chalmersstudentkar.se/documents/ - Chalmers 
Studentkårs Inköpspolicy. Nedan följer några saker som är viktiga att tänka på utifrån 
inköpspolicyn.  

I första hand skall inköp göras inom Studentkåren och dess bolag om de erbjuder produkten 
eller tjänsten som önskas. Inköp inom Kåren och dess bolag sparar administration och 
framför allt så stannar pengarna inom Studentkåren och bidrar till studentnytta i stället för 
att hamna hos ett externt bolag. 

I första hand skall alla inköp ske mot faktura, i andra hand genom personliga utlägg. För 
inköp utanför Studentkåren skall nedan leverantörer på listan användas, undantag medges i 
endast i specialfall och skall godkännas av Studentkårens VD innan beställning görs.  

Saknar ni något inköpsområde eller leverantör som ni vill arbeta med löpande, kontakta 
Studentkårens VD. Om du behöver kontaktuppgifter, kundnummer eller liknande på 
leverantörerna, kontakta ekonomiavdelningen. 

För vissa leverantörer finns det kundnummer/kort upplagda per kommitté. Dessa är 
markerade med *. 

Vissa leverantörer är specifika för vissa kommittéer. Kommitté namn inom parentes. Det går 
att använda för andra om behov finns. 

Myndighetsleverantörer såsom statliga verk/ tillståndsenheter etc.. samt Kårens centrala 
administrativa leverantörer är inte med på listan men behöver inte godkännas.  

OBS! var tydlig mot leverantören vilken märkning de skall göra på fakturan.  

Leverantörslistan uppdateras löpande så kolla alltid på hemsidan där senaste versionen 
finns. 

Kontaktuppgifter 

Mail: ekonomi@chalmersstudentkar.se 
Tel: +46707723932 

Mail: vd@chalmersstudentkar.se 
Tel: +46707723905 
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Leverantörer per område 

Kontorsmaterial 

• STORE * 
• Tingstad Papper * 
• Crimson fotopapper (CFFC) 

Engångsmaterial 

• Tingstad * 

Städmaterial 

• Tingstad * 

Arbets- och profilkläder 

I dagsläget köper vi från många olika leverantörer av tradition. Målet är att försöka hitta en eller flera 
som kan tillgodose allas behov till ett bra pris. 

• STORE * 
• Tingstad * 
• Mercus Yrkeskläder 
• Swedol 
• Eklanda Screen 
• Grolls 
• Vägen ut (Pyrot) 
• XLNT reklam (CFFC. JÄMK) 
• Plagg och Design (CCC) 
• Mera profil och reklam (CCC) 
• TRM workwear (FESTU) 
• Atticus AB (Svea) 
• Mera Märken AB (CFFC) 

Skyddsutrustning 

• Tingstad * 
• Swedol 
• Bauhaus * 
• Presto (brandutrustning) 
• Göteborgs Brandservice (brandutrustning) 
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Porslinshyrning 

• Cityporslin 

Ljud & bildutrustning  

• Septon 
• Thomann 
• Bellalite 
• L.A.B Gruppen 
• Joa Cases AB 
• AV1 
• LN högtalarservice. Reparationer (LoB) 
• Scandinavian photo (CFFC) 
• BLF Bildhantering (CFFC) 
• MAC support (CFFC) 
• JP Store (Svea) 

Mat & Dryck (ej restaurang) 

• Store * 
• Axfood snabbgross * 
• Tingstad, begränsat sortiment * 
• Sundlings Handels AB, Biosnacks (PU) 

Restaurang, catering och konferenstjänster 

• Chalmers Konferens & Restauranger * 

Restaurangutrustning 

• Menigo * 
• Tingstad * 

Tryckeri/marknadsföringsmaterial/skyltar 

• Teknologtryck 
• Billes 
• Rollup-kungen 
• Skyltpoolen 

Resetjänster och bokning av hotell 

• Göteborg Smarttravel 
• Ellös Buss 
• Hisinge Buss 
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IT hårdvara och liknande 

• Visolit via administrativ chef 
• Dustin 

 

Presentartiklar/priser 

• STORE * 
• Guldsmedjan Ag/Au design 
• Gravyrbutiken.se 
• Vasaboden 

IT/System/Licenser/telefoni 

• Visolit via administrativ chef 
• Telefoni, skall beställas centralt  
• G.U.D/KL för kommittéer 
• Adobe, via G.U.D 
• Nortech, biljettförsäljning (Chalmersspexet) 
• XELENT, IP telefoni (CCC) 

Byggmaterial och liknande 

• Bauhaus * 
• Ahlsell  
• Tectis, pappleverantör (FestU) 
• Bellalite (LOB) 
• Primagaz (gasol med tillbehör) 
• SKANSKA Rental 

Blommor 

• Interflora 
• Blomstermagasinet. Landala 
• Bellis Växtmiljö, hyrblommor inkl. skötsel 

Klottersanering 

• Klotterjägarna 
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Fastighetskostnader/inredning möbler 

• Låsspecialisten 
• Renova 
• Monitor Larm 
• AJ produkter 
• IKEA 
• Tress Sport & Lek AB 

Fordonskostnader 

• Toltorpsdalens bilservice, däckförvaring 
• Circle K, drivmedel-biluthyrning 
• Besikta, bilbesiktning 
• Toyota center, biluthyrning 
• Wagnefors, biluthyrning 
• Toyota Material Handling, reparation truck och lift 

Utbildning, konsulter 

• Räddningstjänsten, brandutbildning 
• Nya Svensk Uppdragsbildning, truckutbildning 
• Grabbarna Bäver, motorsågsutbildning 

Aktiviteter/Fest 

• Prison island 
• Göteborgs fyrverkerifabrik (Pyrot) 
• TriArt film (PU) 
• United International Pictures (PU) 
• Twentieth Century Fox (PU) 
• Walt Disney studios (PU) 
• AB svensk filmindustri (PU) 

 

 


