Sammen i media.
Sogn Avis Pluss • Unkown • Sep 8 • 01:28 PM

Byggja nytt, slå saman eller flikka på gamle bygg? Snart må
politikarane staka ut kursen for barnehagane
Folketalsvekst og aldrande bygningsmasse gir Sogndal kommune store utfordri
ngar på barnehage.
auka kapasitet til 112 plassar. Studentsamskipnaden byggjer ny barnehage me
d 112 plassar for å erstatta Sogndal studentbarnehage. Kaupanger

Universitetet i Bergen • NOR • Aug 31 • 10:24 AM

Dugnad for Plasthvalen
Bli med på årets store plastdugnad!
Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet , Studentsams
kipnaden på Vestlandet (Sammen) , Naturvernforbundet Horda
land , Bergen

Studvest.no • NOR • Aug 30 • 02:33 PM

Trene sammen dobler bindingstiden |
STUDVEST
Trene Sammen endrer prisstrukturen og dobler
bindingstiden. – De fleste vil få et rimeligere tilb
ud enn i dag, sier Trene Sammen-direktøren.
Treningssentertilbudet til Studentsamskipnaden
på Vestlandet, Trene Sammen, brukes vanligvi
s av rundt 15.000 studenter i Bergen. I mars ble

Bergens Tidende - Login • Unkown • Aug 30 • 09:49 AM

Bratt fall i inntektene til Studentkulturhuset i Bergen AS. Sank
med 26 prosent.
Slik gjorde bedriften det i fjor, ifølge regnskapet.
puber og barer. Eierne, Det Akademiske Kvarter, Studentsamskipnaden På Ves
tlandet og Universitetet i Bergen, tok ikke ut utbytte forrige år.

Bergensavisen - PDF • Unkown • Aug 30 •
04:00 AM

- ER MORO MED ET MYSTERIUM
Fløen-beboer Ragnhild Hatleli og naboene
fikk en overraskelse da det uten forvarsel
dukket opp en statue.
Andreas Frantzsen. Like ved kunstverket li
gger studentboligene i Grønneviksøren. K
anskje studentorganisasjonen Sammen h
a en finger med i

Bergensavisen Pluss • Unkown • Aug 23 •
09:10 AM

Dra på bybanesafari og oppdag
Bergens ukjente perler
\- Oi, dette er jo fantastisk, utbryter Yasuyo
(35) fra Japan.
mer om Bergen, men også for å aktivisere
medstudenter. De to er engasjert av stude
ntsamskipnaden Sammen, der de jobber
med et prosjekt for å

Bergensavisen Pluss • Unko
wn • Aug 18 • 10:36 PM

Her tester
sykepleierstudentene
seg før fest
Silje Kirch Gundersen (21) og
Sofie Herland Henriksen (20)
tok hurtigstest i Nygårdspark
en onsdag kveld.
gul vest og påskriften «Fadde
rvakt». En av dem var Per Kri
stian Knutsen, som er direktø
r for Sammen. Knutsen har v
ært med i alle år, men er

Bergens Tidende - PDF • Unkown • Aug 18 • 03:00
AM

Nå får faddere med seg bossekker på
fest
Vil ta grep etter at Nygårdsparken ble nedgriset f
ørste natt av fadderuken.
er leder for Velferdstinget Vest, som representere
r alle studentene tilknyttet Studentsamskipnaden
på Vestlandet. – Det er en park som folk

Bergensavisen Pluss • Unkown • Aug 1
6 • 10:43 PM

Noen venter månedsvis på
psykisk helsehjelp, men ikke om
man er student
\- Her får alle studenter som trenger det
gratis hjelp.
sier Øystein Sandven, psykologspesialis
t og leder for Sammen Psykisk Helse for
Studentsamskipnaden på Vestlandet. H
an forsikrer om at alle

Sogn Avis Pluss • Unkown •
Aug 6 • 05:30 AM

Asheim til studentane: Det har vore knalltøft,
men no blir det betre
Henrik Asheim er imponert ov
er innsatsen og engasjemente
t til studentane i Sogndal.
for å snakka om det nye studie
året i Sogndal. Har vore utford
rande I vår fekk Studentsamsk
ipnaden på Vestlandet totalt 1
1.896.000 kroner i

Framsida • NOR • Aug 3 • 08:53 AM

Mange tusen studentar står i bustadkø – men nokre
stader er det enno ledig
Over 6200 studentar står i kø for å få seg studentbustader i Ber
gen og Oslo. Men ved nokre mindre studiestader er det fleire le
dige ...
, kommunikasjonssjef i Studentsamskipnaden på Vestlandet. O
ppmodar studentar om å møta opp Noregs arktiske studentsam
skipnad har fått

Bergens Tidende - Login • Unkown • Jul 30 • 03:33 PM

Bergen får 12.000 ekstra vaksinedoser til studentene
\- For et utrolig fornuftig tiltak, det er en gledelig nyhet, sier arrangør av fadderu
ken på NHH.
for Velferdstinget Vest, som representerer alle studentene tilknyttet Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet. Hun er svært positiv til

VG.no • NOR • Jul 30 • 01:05 PM

Ut mot leiemarkedet: – Et helvete for mange unge
Årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at d
et kun er plass til 14,75 prosent av studentene i landets ...
SiO 3800 studenter på venteliste for studentbolig til semesterstart. Også Samm
en, studentsamskipnaden på Vestlandet har mange studenter i kø

Bergensavisen Pluss • Unkown • Jul 1
2 • 04:00 AM

Permittering åpnet opp for nye
muligheter: - Man må tørre å
hoppe i det
Når en dør lukkes, åpnes en annen, si
es det.
brøt ut i mars 2020. Hun er ansatt hos
Sammen, Studentsamskipnaden på V
estlandet. \- Både Sammen Mat & Drik
ke og Sammen Barnehager er under

Sunnhordland • NOR • Jul 11 • 06:00
PM

På Rommetveit vil dei få
studentane ut av hyblane og
inn i fellesromma
Til hausten kan Studentsamskipnaden
på Vestlandet ønska studentar på Ro
mmetveit velkommen til studentbustad
er med store fellesareal, ...
Til hausten kan Studentsamskipnaden
på Vestlandet ønska studentar på Ro
mmetveit velkommen til studentbustad
er med store fellesareal,

ABC Nyheter • NOR • Jul 11 • 05:25 PM

Tett oppfølging hjelper unge uføre ut
i arbeid: – Ingen er god på alt, men
alle er god på noko
Nav-prosjektet #syktbrajobb hjelper unge ufør
e under 35 år ut i ordinært lønna arbeid. Frida
Sture (25) er ei av dei: – Eg valde å søke ...
assistentar, i dag arbeider fire timar i veka på
Sammen, studentsamskipnaden på Vestland
et. Der lagar ho statistikkar og bustadoversikt
er,

Bergens Tidende • NOR • Jun 30 •
07:55 AM

Debatt: – Ikke bygg ned den
siste grønne lungen i
Jekteviken
Naboer ber kommunen revurdere pl
anene for plassering av ny moské.
er forutsatt opparbeidet som kompe
nsasjon for at kommunen lot Stude
ntsamskipnaden (nå Sammen) få b
ygge ned sin del av grøntområdet i

Bergensavisen Pluss • Unkown •
Jun 24 • 09:26 AM

Fra p-plasser til «park for
alle»
Studenter fra «gamle dager» vil kn
apt kjenne seg igjen.
i det han skuer utover området sa
mmen med styreleder Amalie Lun
de i Sammen (Studentsamskipnad
en på Vestlandet). \- Det handler j
o om å skape

Khrono • NOR • Jun 22 • 09:49 AM

Nå blir det fadderuke — regjeringen skyter inn
flere millioner
Studentsamskipnadene får 40 millioner kroner til lavterskeltil
bud, blant annet til fadderukene.
Studentsamskipnaden i Agder 2 069 000 Studentsamskipna
den på Vestlandet 5 831 000 Studentsamskipnaden i Sørøst
-Norge 2 764

Khrono • NOR • Jun 19 • 10:58 AM

Dette koster landets dyreste studenthybler
Khrono har undersøkt hvor dypt studentene må grave i lommene for å
bo i studiestedenes dyreste og billigste studentboliger.
kvm, 4 deler bad, 4 deler kjøkken. Bergen - Studentsamskipnaden på V
estlandet (Sammen) Dyrest: Grønneviksøren studentboliger, kr 5031/m
nd, 9

TV2.no • NOR • Jun 18 • 05:06 PM

Jørgen (25) var klar for å gi opp - én melding til
pappa ble redningen
For den ferske studenten Jørgen Rode Gjøsund (25) ble studi
ehverdagen ekstra tøff under pandemien. Da tok han valget s
om endret livet til ...
. Jørgen prøvde å ta kontakt med psykologtjenesten til Samm
en, Studentsamskipnaden på Vestlandet, men opplevde at ve
ntelisten var på flere

Bergens Tidende - Login • Unkown • Jun 6 • 11:4
0 AM

Alrek studenthjem - luksus på tolv
kvadratmeter
Også studentene samlet inn penger da Alrek stu
denthjem ble bygget på 1950-tallet.
på enkeltrom. Rent administrativt ble Studenthje
mmet lagt under Studentsamskipnaden i Bergen
(i dag, Sammen). Arbeidet på byggeplassen tok

Bergens Tidende - Login • Unkown • Jun 1 • 10:14 PM

Mange tusen kan havne i karantene på hotell i sentrum i sommer
\- Behovet for karantenerom i sentrum øker.
i sentrum til rundt 1500 studenter. Dette administreres av studentsamskipnaden
Sammen. Minst 12.000 karantenedøgn Marita Monsen er Sammens

Studvest.no • NOR • May 28 • 05:58 PM

Helena blir Velferdstingets nye leder
Lørdag 29. mai skal årsmøtet velge hvem som skal sitte i styret og Arbeidsutval
get til Velferdstinget Vest. Disse representantene er ...
Aalerud forteller at han ønsker å bidra til å ta avgjørelsene som kommer Samm
en-studentene til gode. Han ønsker å rette fokus spesielt mot

Sogn Avis - PDF • Unkown • May 18 • 04:00 AM

ellen Sophie valde karriere i Sogn
leikanger: For ellen Sophie Sverdrup rønningen (30) l
okka sosialt miljø og flott natur.
prosent har Sogndal som arbeidskommune Kandidat
undersøkingar frå Høgskulen på Vestlandet, gjennom
ført av Studentsamskipnaden på Vestlandet,

Studvest.no • NOR • May 12 • 02:44 PM

Røyklukt til besvær for Grønneviksørenbeboere
Røyklukt og matos på rommene plager mange av beboer
ne i Grønneviksøren. Dette er en brukerfeil, mener boligd
irektøren i Sammen.
hun retorisk. – Burde være en ikke-sak Direktør for Sam
men Bolig, Stein Ove Halhjem, forteller de er godt kjent
med problemet og at de har

Aftenposten - PDF • Unkown • May 10 • 04:00 AM

Ble deprimert av pandemien
Halvparten av studentene er isolerte og sliter psyki
sk under pandemien, ifølge Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse.
vært lav nok og om informasjonen har vært god no
k, sier Hege Råkil, direktør i Sammen Råd & Helse.
Det er mange og sammensatte årsaker til

