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Hösten 1996 hände något som
förändrade Norrköping totalt
– universitetet kom till stan!
Nu, nästan tio år senare, är
studenterna en självklar del
av stadsbilden. Och den som
trodde att alla som pluggar är
fattiglappar som aldrig har råd
med någonting kan tänka om
här och nu.
Sedan universitetets start 1996 har
Norrköping förändrats på många sätt.
Då pluggade 1500 studenter på Campus
Norrköping och i dag har de växt till så
många som 5500 stycken. Ett sådant
tillskott av människor ger naturligtvis mer
liv och rörelse till en stad. Och eftersom
föreläsningssalarna ligger ett stenkast från
centrum blir studenterna synliga på ett annat
sätt än på många andra orter där universitetet
ligger långt utanför stadskärnan.
– Just närheten till centrum är det allra
bästa med Campus. Vi studenter blir
verkligen en del av Norrköping och folk får
en bra helhetssyn av vår kultur, säger Staffan
Emanuelsson, Norrköpingsansvarig på
studentkåren Lintek som är till för dem som
pluggar tekniska ämnen.
Han tycker att han själv, och studenterna
generellt sett, har fått ett väldigt trevligt
bemötande av Norrköpingsborna.
– De flesta verkar tycka att vi har livat upp
och tillfört staden mycket.
Även från kommunens håll ser man positivt
på universitetet och studenternas närvaro.
– Studenterna är onekligen en väldigt aktiv
grupp. Att en stad har ett universitet innebär
att vi får fler välutbildade människor och ett
större utbud av till exempel restauranger och
caféer, säger kommunstyrelsens ordförande
Mattias Ottosson.
”Rena lyftet”
Fräcka Fröken på Kungsgatan, nära universitetet, är ett exempel på ett café som öppnade
upp i samma veva som Campus Norrköping
startade.
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– Studenterna är väldigt
modemedvetna och vågar
sig på lite mer udda kläder.
Därför har vi kunnat ”spralla
ut” och köpa in lite roliga
och annorlunda grejer.
MONIKA SVENSSON, KINGS

– Vi är som studenternas egna café. De har
rabatter och de sitter ofta här och pluggar.
De kan också hyra hela stället om de vill
ha fest eller liknande, säger ägaren Kusay
Allawirdi.
Han har också öppnat ett Fräcka Fröken i
centrum, i Spiralenhuset.
– På caféet i stan har vi självklart fler
kunder som inte är studenter. Men eftersom
studenterna känner till oss och vårt utbud
väljer de ofta oss även när de är ute och
shoppar.
En butik som verkligen har märkt
av studenternas närvaro är Kings på
Drottninggatan. De har funnits i hela 31 år
och säljer dam- och herrkläder av svenska
designers.
– Studenterna är rena lyftet för hela
Norrköping. Jag skulle säga att det är de sista
fem åren som vi har märkt av dem ordentligt.
Vi pratar mycket med dem och de berättar
vad för slags kläder de vill att vi ska ta in
och så vidare, säger en av ägarna, Monika
Svensson.
Hon berättar att de har ändrat sitt utbud
till de senaste åren.
– Studenterna är väldigt modemedvetna
och vågar sig på lite mer udda kläder. Därför
har vi kunnat ”spralla ut” och köpa in lite
roliga och annorlunda grejer.
Hälsomedvetna
En annan butik vars utbud har påverkats av
universitetet är Ica Strömmen som ligger på
Kungsgatan, precis vid Campus.

– Många kommer hit för att köpa sin
lunch. Så vi gör färdiga matlådor, sallader
och annat som inte ligger lika högt i pris som
på restaurangerna. Eftersom studenterna är
väldigt hälsomedvetna har vi också satsat
mycket på GI-mat, nyckelhålsmärkt och
fullkornsprodukter, berättar butikschefen
Tomas Lindström.
Någon annan som har märkt att
studenterna lägger stor vikt vid vad de
stoppar i sig är Aziz Barkarmo, en av
ägarna till restaurangen Världens bar på
Västgötegatan.
– Många är vegetarianer och vill veta i
detalj vad som finns i maten. Därför har
vi satsat på rätter utan kött och mycket
nyttig mat. Trots att de flesta studenter
lever på studielån har Aziz aldrig märkt att
studenterna skulle vara köpsvaga.
– Visst, de är säkert inte jätterika. Men när
pengarna kommer runt den 25:e handlar de
rejält!
Emellanåt tar alltså studenterna på sig
spenderarbyxorna, vilket välkomnas av
Norrköpings handlare. Men de har också ett
glödande engagemang som berikar staden.
Ett exempel är anordnandet av filmfestivalen
Flimmer. Festivalgeneralen Johan Karlsson
berättar att av cirka 100 personer som jobbar
med att arrangera filmfestivalen är 80 procent
studenter. De flesta jobbar ideellt.
– Vi startade 1999 och hade universitetet
inte funnits här skulle festivalen antagligen
inte funnits kvar i dag, säger han.

– Vi är som studenternas
egna café. De har rabatter
och de sitter ofta här och
pluggar. De kan också hyra
hela stället om de vill ha fest
eller liknande.
KUSAY ALLAWIRDI, FRÄCKA FRÖKEN
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CAMPUS NORRKÖPING

FAKTA

Campus Norrköping är den del av
Linköpings universitet som, vilket hörs på
namnet, är förlagd till Norrköping. Totalt
har Linköpings universitet ungefär 27000
studenter och drygt 5500 av dem studerar
på Campus Norrköping. Universitetet har
totalt 3600 anställda. 500 av dem arbetar i
Norrköping.
Campus Norrköpings lokaler är förlagda
till industrilandskapet vid Motala ström. De
gamla husen har bevarats och renoverats
och används nu som föreläsningssalar,
bibliotek och annat.
Den som börjar plugga i Norrköping blir
garanterad ett studentboende med närhet
till både centrum och Campus. Det är
Hyresbostäders dotterbolag Studentbo som
hyr ut bostäderna och för närvarande finns
900 studentlägenheter .
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Bland de tekniska utbildningarna på
Campus Norrköping finns bland annat
olika ingenjörsprogram och program för
elektronik, medieteknik, byggnadsteknik,
transport och logistik. Bland de
samhällsvetenskapliga programmen
finns till exempel utbildningar för
lärare, sjuksköterskor, miljövetare och
samhällsanalytiker.
Till hösten 2006 kommer det
nya programmet Grafisk design och
kommunikation att starta i Norrköping
och 2007 kommer arbetsterapeututbildningen att flyttas hit från Linköping.
Socionomutbildningen kommer att
byggas ut så att den ska finnas på båda
orterna.
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”– NYA KÅRHUSET GÖR
STUDENTERNA TILL EN DEL AV STAN”
I höst öppnar nya kårhuset
i Holmbrogränd. På 2000
kvadratmeter ska studenterna
bland annat kunna plugga, äta,
festa och knyta kontakter med
framtida arbetsgivare.
Trots att Norrköping har varit en studentstad i snart tio år har det inte funnits något
ordentligt kårhus. Men i höst invigs de
2000 kvadratmeter stora lokalerna med
bland annat kårservice, studenthälsa,
butik, festlokal, bar, café och restaurang.
Byggarbetet i den gamla textilfabriken i
Holmbogränd är i full gång.
– I höst när alla nya studenter kommer
drar verksamheten igång, berättar projektledaren Helena Nordström.
Kårservice kommer att hyra lokalerna av
Henry Ståhl Fastigheter AB och notan för
renoveringen beräknas sluta på 21 miljoner
kronor som läggs på hyran. Den kommer att
finansieras bland annat med hjälp av stöd

från Norrköpings kommun och Linköpings
universitet. Inredningen kostar runt fem
miljoner kronor och ska betalas med hjälp av
olika sponsorer.
– Fastighetsägaren Ståhl har gått in
med en miljon. Andra som har sponsrat
är Norrköpings
Byggmästareförening,
FöreningsSparbanken/
Sparbanksstiftelsen
Alfa och Norrköping
Campus Rotaryklubb.
Men just nu jobbar vi
hårt på att jaga rätt på
fler sponsorer, berättar
Helena.
Hon poängterar att
även om vissa aktiviteter enbart kommer
att vara tillgängliga för
studenter ska huset
också vara ett ställe
där de till exempel kan

”– STUDENTLIVET
HÄR ÄR RIKTIGT
BRA OCH
UNIVERSITETETS
LOKALER ÄR HELT
FANTASTISKA”
Carina Nyberg kom till Norrköping som student för sju
år sedan. Tack vare jobb och
pojkvän blev hon kvar i staden
som ligger henne varmt om
hjärtat.
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träffa sina framtida arbetsgivare.
– Det är viktigt att studenterna blir en del
av stan och inte bara håller sig för sig själva. Vi
kommer bland annat ha arbetsmarknadsdagar
och seminarier där företagen och studenterna
kan knyta kontakter.

I ett kontorsrum på andra våningen i
Freudenbergs väldiga lokaler i Norrköping
jobbar Carina Nyberg. För tre år sedan tog
hon sin examen på miljövetarprogrammet på
Campus Norrköping.
– Jag kom till Norrköping för att plugga
hösten 1998. Det blev en väldigt positiv
överraskning. Studentlivet här var riktigt bra
och universitetets lokaler är helt fantastiska,
säger hon.
Carina var en engagerad student, bland
annat var hon med och startade upp en
idrottsförening. Dessutom jobbade hon på
studentpuben.
– Det blev en hel del partykvällar, vilket
hör till när man pluggar. Det var en bra
period i mitt liv.
Hon trivdes väldigt bra i staden, men vågade
inte riktigt hoppas på att kunna stanna kvar.
– Visst finns det arbeten, men det är många
som slåss om platserna. Studenterna vill bo
kvar här efter de pluggat klart. Jag gick väl
arbetslös ett halvår innan jag fick jobb. Nu
är jag glad att jag gav det lite tid.
Carina tycker att det känns roligt att bo i en
stad som enligt henne hela tiden utvecklas
mer och mer.
– Norrköping är ett spännande ställe.
Trots många nedläggningar finns även
exempel på företag som väljer att etablera sig
här. Sedan kanske jag tycker lite extra bra
om staden eftersom jag både har jobb och
pojkvän här numera, säger hon och ler.

VÅRT NORRKÖPING

”– VI VILL GE FOLK
CHANSEN ATT GÅ UT
OCH DANSA TILL OCH
LYSSNA PÅ ANNAN
MUSIK ÄN BARA DET
KOMMERSIELLA”
Föreningen Republik startades
av ett gäng studenter för fyra
år sedan. Nu kör de konserteller klubbkväll varje torsdag på
Guskelov.

VAD HAR STUDENTERNA
GJORT FÖR NORRKÖPING?

Henrik ”Nippe” Nilsson och Alexandra
Strandman hör till några av stadens mest
arbetssamma studenter. Varje torsdag ordnar
de klubb- eller konsertkväll på restaurangen
och baren Guskelov.
– Visst är det mycket jobb som tar mycket
tid. Men det är så roligt att det är värt varje
sekund, säger Alexandra, som varit med i
föreningen Republik i cirka ett år. Hennes
vän och kollega ”Nippe” var en av eldsjälarna
som startade föreningen för fyra år sedan.
Tanken var att erbjuda ett alternativ till de
uteställen som finns i Norrköping.
– Vi vill ge folk chansen att gå ut och
dansa till och lyssna på annan musik än bara

VÅRT NORRKÖPING

det kommersiella. Alla är välkomna, både
studenter och andra. Vi kör mycket pop,
rock och elektroniskt.
Föreningen Republik, som från början
var en studentförening, välkomnar nu alla
som är intresserade och som vill hjälpa till
med att ordna klubbkvällar, boka band med
mera.
– Nu är vi cirka 14 stycken i föreningen
som alla jobbar ideellt. Vi vill hålla bra priser
så att till exempel studenter ska ha råd att
komma hit. Får vi ett överskott används
det för att kunna boka dyrare band, säger
”Nippe”.
På föreningen Republiks hemsida finns
en gedigen lista på alla band som har
gästat Norrköping. Bland bandnamnen
kan nämnas Johnossi, Le Sport, Svenska
Akademien och Vapnet. I vår kommer
Republik, precis som innan, att erbjuda

RICHARD JOHANSSON, 26
NORRKÖPING

– Det är bara att se sig omkring så
märker man att stan har kommit
till liv. Innan Campus Norrköping
byggdes var det ganska dött här. Nu
har vi fått fler caféer, pubar och så
vidare.

konsert varannan torsdag och klubbkväll
resterande torsdagarna.
– Några nyheter blir det också, lite roliga
gäst-dj´s och annat, säger ”Nippe”.
Vill du veta mer om Republik?
Surfa in på www.republik.se

FLER STUDENTVÄNLIGA PUBAR

ULLA BRATTLUND, 71
VIKBOLANDET

– Jag tycker det har blivit mycket
bättre och roligare sedan
studenterna kom hit. Man har mer
folk omkring sig och det är kul med
mycket unga människor på stan.

FAKTA

Många uteställen i Norrköping har
rabatter för studenter. Här är några
exempel:
- Otten, Slottsgatan 114-118:
Studenter har fri entré varje torsdag
kväll. De kommer även in gratis
innan klockan 23.30 fredag och
lördag.
- Restaurang Palace, Bråddgatan
13: Entré och garderob kostar
bara 20 kronor för studenter varje
klubbkväll, det vill säga torsdag till
lördag.

ANNIKA SAMUELSSON, 23
NORRKÖPING

– Det är mycket liv och rörelse. Förut
var det ganska tomt och ödsligt,
speciellt i de kvarter där Campus
ligger, men även i centrum. Nu
känner man mer stadspuls.
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