
 

 

 

 

Regler för våra kurser 
 
Anmälan  till kurserna görs via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen. För 

sista datum för anmälan – se under ”Kurser” i menyn. 

 

  

Deltagande För att få börja en kurs måste man vara medlem och ha betalt medlemsavgift innan 

kursen startar. Medlemsavgiften är 300 kr för 2023 och erläggs till  

PG 494 52 30 – 3 

 

 När anmälningstiden är slut skickas ett mail med besked om du är antagen till kurser 

eller ej. Om du inte kan utnyttja din plats ska du meddela detta till SUVs expedition. 

Om du ej blir antagen, kan det bero på att kursen är övertecknad eller att det är för få 

anmälningar, för att vi ska kunna starta kursen. 

 Vid tillräckligt många anmälningar försöker vi dubbla kursen, så att så många som 

möjligt får tillfälle att delta. 

 

Antal Det högsta antal deltagare per kurs är 19 personer. Undantag finns, med 10 - 15 

deltagare, beroende på kursens art. 

Vissa kurser som är av föreläsningsart kan ha upp till 50 deltagare, som t.ex 

Musiklyssning. 

 

Längd En allmän kurs pågår under 5 eller 6 tillfällen. Ibland varje vecka, ibland varannan 

vecka. Språkkurser pågår under 10 veckor. Det finns undantag från regeln med något 

kortare eller längre kurser. Se information vid respektive kurs. 

  

  

Betalning Kursavgiften ska vara betald i god tid innan kursstart. Kursavgiften är för nuvarande 

300 - 375 kr för allmän kurs och 650 kr för språkkurs. Se information vid respektive 

kurs. Kursavgiften erläggs till PG 494 52 30 – 3. 

  

   

Återbud Ingen återbetalning av kursavgift sker om medlem avbryter kurs eller blir sent antagen 

till kurs (när kursen redan startat). 

 

 

Lokal Våra kurser genomförs i de flesta fall i våra lokaler på Växhuset, Viktor Larssons plats 

1, Västerås.  

Vinkurser genomförs i Folkuniversitetets lokaler på Smedjegatan, Västerås. 

Vissa kurser, beroende på art, förläggs på andra platser. Var uppmärksam på info vid 

respektive kurs. 

 

 

Kontakt  SUV expedition 072 – 453 01 97 måndag – torsdag 09:00 – 12:00 under termin. 

Expeditionen är stängd under sommaren och över jul och nyår, men vi läser av och 

noterar e-post under tiden.  

E-post info@suvaros.se. 

 

 


