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”Orädda för utmaning, 
utveckling i fokus och 

stolthet över studenterna”
Så lyder motiveringen för valet av Borås som Årets Studentstad 2020/2021. 

Utmärkelsen delas ut av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och tilldelas den stad 
man anser tar hand om sina studenter på bästa sätt.

Utmärkelsen årets studentstad har funnits sedan 
1999 och är en eftertraktad trofé bland landets 
universitets- och högskolestäder. Att Borås skulle få 

utmärkelsen är kanske inte så konstigt då Högskolan i Borås, 
Studentkåren i Borås, Borås Näringsliv och Borås Stad under 
flera år byggt upp ett väl fungerande samarbete med syfte att 
utveckla Borås som studentstad och förbättra tillvaron för 
alla de som väljer att utbilda sig här.

Så här sa Matilda Strömberg, ordförande För SFS i den 
pressrelease som släpptes i samband med utmärkelsen:
”Det som stack ut när juryn gjorde ett platsbesök i Borås är 
samarbetet i Studentstad Borås och hur det förbättrat tillvaron 
för studenterna. Studenternas röst hörsammas, dels i arbetet att 
utveckla utbildningen, men också i arbetet att utveckla Borås 
som stad.” 

EN TILLGÅNG FÖR BORÅS
I Borås, precis som i många andra studentstäder, utgör 
studenterna en injektion och är en viktig tillväxtfaktor. 

Inte bara som studerande under några år. Många väljer 
också att stanna kvar och skapa sig en framtid i Borås. Så 
här sa till exempel Anette Carlsson, Kommunstyrelsens 
förste vice ordförande i den tidigare nämnda pressreleasen:
”Studenterna är otroligt viktiga för Borås, för innovation och 
kommunens utveckling. När vi nu får den här utmärkelsen 
hoppas jag att ännu fler studenter hittar till vår högskola och 
upptäcker alla fördelar med att studera i en stad som Borås som 
har ett campus mitt i stan, en progressiv högskola och en stark 
entreprenörsanda hos våra företag.”

ÄVEN STUDENTERNAS PRIS
Även om utmärkelsen tilldelas staden och de aktörer som 
ingår i samarbetet så är det också ett pris till alla studenter 
i Borås – nuvarande och tidigare. Utan er ingen utmärkelse. 
Utan er ett helt annat Borås.

För Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås, Borås Närings-
liv och Borås Stad fortsätter samarbetet med ambitionen att 
Borås ska upplevas som årets studentstad – varje år.

SFS Motivering:
Den stad som erhåller utmärkelsen Årets Studentstad ska 
präglas av god samverkan mellan studenter, stad och 
lärosäte, och det är med stolthet som SFS utser Borås till 
Årets studentstad 2020/2021.

Utmärkelsen går till en stad som inte räds över nya 
utmaningar. En stad som alltid har utveckling i fokus. En stad 
som är stolt över sina studenter. En stad som är beredd att 
göra allt för att studenterna ska trivas – före, under, och efter 
sin utbildning.

Borås Stad, Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och 
Borås Näringsliv bedriver ett strukturerat och kontinuerligt 
arbete genom sin styrgrupp, Studentstad Borås, och dess 
tre arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna arbetar med olika inriktningar för att skapa 
förutsättningar för att Borås ska bli en bättre studentstad att 
leva, bo och verka i. Studenterna har genom studentkåren varit 
en viktig utgångspunkt i vad som ska diskuteras och prioriteras, 
vilket gör det tydligt att Borås värdesätter sina studenter.
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OMAR KADHIM
Läser sista året på Kandidatprogram i offentlig förvaltning och skriver samtidigt sin 
C-uppsats. Säger så här om Borås som studentstad:

VERA THALLINGER
Tog sin kandidatexamen i Berlin och går nu andra året på Masterprogram i Fashion 
Marketing och Marknadsföring och säger så här om att studera i Borås:

”Jag flyttade från Trollhättan till Borås 2015 och 
upplever Borås som en väldigt bra plats att 

studera på. Här finns både sköna ställen för trevligt 
umgänge och möjligheter att plugga i lugn och 
ro. Det finns givetvis utrymme för förbättring. Jag 

tror många studenter skulle uppskatta ett större och 
mer avskilt campus, om man nu vill jämföra med 

större lärosäten som Göteborgs universitet, Kungliga 
Tekniska högskolan och Lunds universitet.”

”Studentkåren i Borås bidrar till att göra Borås till 
en bra studentstad. Dels genom sitt arbete med 

studentrabatterna, men också genom alla råd och 
tips som förenklar livet som student. Borås är en 

intressant stad med högskolan i centrum och nära till 
allt. Jag tycker Borås är intressant som studentstad 

och en plats med tillgång på bra studentboende och 
högskolan som en viktig del av staden.”

”Borås är en bra studentstad med goda 
kommunikationer och ett kul studentliv där bland annat 

föreningen 7k-skriven levererar bra fester och roliga 
evenemang. Jag trivs väldigt bra här, även om jag som 
kommer från Kalmar kan sakna känslan av att bo vid 
kusten. Jag kommer förmodligen inte att stanna kvar i 
Borås efter min kandidatexamen då de utbildningarna 

jag söker för att läsa vidare tyvärr inte finns här.”

PAOLO ZAAROUR
Har gått det treåriga programmet Industriell ekonomi – affärsingenjör med inriktning 
mot byggteknik. Tog sin ingenjörsexamen i juni i år och läser nu två fristående kurser, 
Mikro- och Makroekonomi. Säger så här om Borås som studentstad:
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Väl värt 
att fi

ra
!

Det finns städer där livet går sin gilla gång. Sedan finns städer som Borås som trots 
att staden brunnit ner fyra gånger och genomlevt stora kriser, ständigt utvecklas 
och alltid blickar framåt. I blickfånget just nu är ett stort födelsedagskalas då Borås 
fyller 400 år under 2021.

Borås var en livlig handelsplats långt innan det blev en stad 
och människorna i bygden var redan under Gustav Vasas 
tid kända som skickliga hantverkare inom trä och smide. 
1621 gav Gustav II Adolf stadsprivilegier till Borås och bara 
några år senare fick man också ett kungligt privilegium att 
bedriva gårdfarihandel över hela landet. 

BORÅS BLIR SVERIGES TEXTILA CENTRUM
I mitten på 1800-talet blev bomullen på modet. I takt 
med att detta nya tyg ersatte ull och lin utvecklades 
handeln med textila varor och Borås blev Sveriges textila 
centrum. Ytterligare hundra år senare fanns här över 100 
postorderföretag. När sedan tekokrisen slog till i början av 
1970-talet och importen av billiga plagg från fjärran östern 
sköt fart, stod staden inför ännu en stor utmaning.  

ÅTER I FRAMKANT
Krisen slog hårt mot Borås. Men som så många gånger 
tidigare anpassade man sig. Snart var staden åter Sveriges 
textila centrum.  Och från Borås sattes trenden för utbudet i 
nästan varenda svensk klädbutik och här utbildades inköpare, 
designers och entreprenörer. 1977 grundades Högskolan i 
Borås och den kom så småningom att bli en av nycklarna till 
att det textila arvet fortfarande lever starkt i staden.

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL
När Internet blev tillgängligt skapades helt nya möjligheter 
för människor och företag. I Borås, postorderns huvudstad, 
tog man nu klivet in i e-handelns era och en tid där allt 
tycks möjligt.

STUDENTSTAD MED FRAMTIDSTRO
Idag är Borås en välmående stad med drygt 113 000 
invånare. De närmare 6000 studenterna bidrar med energi 
och framtidstro och kommer att vara en viktig del i stadens 
400-års firande.
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Skönt häng på 
högskolans campus

Högskolan i Borås vill att alla ska trivas, därför har det skapats fler schysta  
platser på campus där du som student kan hänga eller plugga.

Studentlivet har en självklar plats i Borås och ett stenkast 
från stadens puls och den mysiga Stadsparken ligger campus 
som nu har uppdateras med många nya sittplatser och 
gröna växter. 

De nya studieplatserna är utplacerade runt om på campus 
för att studenter ska kunna plugga i lugn och ro eller 
tillsammans med andra.

KREATIV KUNSKAPSMILJÖ
Högskolans studenter välkomnas att bli en del av den 
kreativa kunskapsmiljön. Oavsett om du studerar bäst på 
egen hand eller gruppvis finns det plats för alla. Snurrbara 

loungefåtöljer med avskärmning och sidobord för den som 
vill studera i lugn och ro tillsammans med större sittgrupper 
som fungerar som mötesplatser för studenterna.

ETT CAMPUS NÄRA NATUREN
Trots att högskolans campus ligger mitt i stan är det aldrig 
långt till naturstigar, badsjöar och idrottsanläggningar. 
Dessutom finns flera parker mitt i stan som bjuder in till 
avslappnat häng.

Eftersom campus ligger så centralt är det också enkelt att 
pausa på något av stadens mysiga caféer eller restauranger.

På Högskolan i Borås ska alla trivas. Därför har det skapats många nya pluggplatser runt om på campus.

Sköna 
utrymmen för 
att studera 
själv eller 

tillsammans. 
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Bredda ditt nätverk genom 
föreningsarbete

Ett engagemang skapar ett större nätverk och fördjupar dina kunskaper om hur du kan 
påverka arbetet i en organisation. Det kan du ha nytta av i ditt framtida arbetsliv.

”Otyg blir som en andra familj. Jag tycker 
det är kul med kreativa saker vilket passar 
bra då Otyg främst är en textil förening.”

JOHAN KARLSSON, 22 ÅR
Valde att gå med i Otyg eftersom han tyckte det var en bra gemenskap i 

föreningen och för att ha så roligt som möjligt under studietiden. 

”Jag fick själv ett varmt välkomnade när jag 
var ny i Borås. Nu vill jag kunna ge andra 
nya studenter möjligheten att upptäcka det 

bästa av vår vackra stad!”
MOHAMMAD NEAZ MORSHED, 28 ÅR

Gick med i Erasmus Student Network (ESN) eftersom han tycker att det 
är ett bra sätt att knyta kontakter när man kommer till en ny stad.

”Jag valde att gå med i SVINA eftersom 
jag ville lära känna nya människor och 

maximera studentlivet!”
SARA CELEBIJA, 21 ÅR

Pluggar Grundlärarutbildning med inriktning mot F-3 och är med i 
föreningen SVINA för att skapa fler kontakter under studietiden.

LOOKING FOR BREW 

NAMN: FILIPPA WESTERLUND 
ÅLDER: 20 ÅR

VAD PLUGGAR DU?
Jag pluggar till textilingenjör på Högskolan i Borås.

ÄR DU ENGAGERAD I NÅGON FÖRENING?
Ja, jag är ordförande i Looking For Brew, LFB.

VAD ÄR LFB?
En digital datorspelsförening där vi med nörd-
intresse samlas för att bygga en gemenskap och 
spela tillsammans.

VARFÖR GICK DU MED I LFB?
Eftersom alla aktiviteter och människor var 
inkluderande och låg i fas med mina intressen.

VAD BRUKAR NI SOM FÖRENING GÖRA 
TILLSAMMANS?
Vi försöker vara mångsysslare och tar Pokémon 
Go-promenader, har Mario Kart tournament, 
eller digitala spelkvällar över Discord. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED LFB?
Att vi i föreningen fokuserar på vad medlem-
marna vill göra. Om jag eller någon annan vill dra 
ihop en spelkväll eller kolla e-sport tillsammans 
så ser vi till att göra det.

HAR DU TIPS PÅ ANDRA FÖRENINGAR?
Jag är även med i Otyg, en mysig festförening 
som alltid är redo att dra ihop en brunch eller gå 
ut på stan tillsammans.

8

FÖRENINGSLIV | BREDDA DITT NÄTVERK



”Att gå med i en förening 
betyder inte bara att man lär 
känna personer som pluggar 
en liknande inriktning som 

dig själv, utan man får också 
lära känna personer från alla 
olika program på högskolan. 
Jag ångrar inte en sekund att 

jag gick med i 7k-skriven!”

JULIA ROOS, 22 ÅR 
Är med i föreningen 7k-skriven eftersom hon 
inte kände någon i Borås och tänkte att det var 
ett bra sätt att skaffa vänner på.

”Jag har träffat en 
övervägande del av mina 

kompisar tack vare föreningen 
och jag tycker verkligen om 

sällskapet jag får.”

”I Klubb Klemming träffade 
jag flera studenter som gick 

ett eller två år över mig. 
De hjälpte mig att förstå 
högskolelivet bättre och 
blev också mina vänner.”

IDA ANDERSSON, 20 ÅR 
Gick med i Sexmästeriet i Borås för bli en del 
av gemenskapen och få ta del av aktiviteterna 
utanför högskolan.

SIRI RINGQVIST, 22 ÅR
Pluggar Biblioteks-och informationsvetenskap 
och är med i Klubb Klemming eftersom hon 
ville ta det av studentlivet utanför plugget.
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Engagemang 
i kåren ger 
dig mervärde

Vill du bidra till ett hållbart 
samhälle?
Kommittén Hållbar Student har som mål att inspirera 
och utbilda studenter om hållbar utveckling och 
hur de kan hjälpa planeten. Det finns ingen planet 
B och det är därför vi tror att alla ska vara välkomna 
oavsett var i sin hållbara resa de är. Vi tror inte på 
dom eller perfektion utan snarare på att plocka upp 
människor där de är och visa dem att alla kan göra 
några steg för att hjälpa planeten. Dessutom är vi 
en samlingsplats för människor med intresse för 
hållbarhet. Vi träffas för att inspirera andra genom 
att planera evenemang och sociala mediekampanjer, 
lära av varandra och dela vårt gemensamma intresse. 
Vi samarbetar med Högskolan i Borås, Borås Stad och 
andra institutioner som till exempel Brygghuset för 
att skapa positiv förändring och arbeta tillsammans 
mot våra gemensamma mål.

Sektioner
Studentkåren i Borås är indelad i tre delar som kallas för 
sektioner. Alla studenter tillhör en kårsektion och varje sektion 
leds av en sektionsstyrelse. Sektionen är den vanligaste vägen 
för de som vill engagera sig utanför studierna. I Borås tillhör 
du Novitas, Humanitas eller Scientias.

Studentföreningar
I Borås finns många föreningar och de största är event-
föreningar som anordnar sittningar, fester och andra event. 
Att vara med i en förening är ett bra tillfälle att träffa nya 
vänner och öva på att driva och genomföra projekt. De som 
finns i Borås är:

• 7k-skriven

• SVINA

• Borås Ingenjörers Studentförening (BORING)

• Otyg

• Klubb Klemming

• Looking For Brew (LFB)

• Sexmästeriet i Borås (6-1)

• Erasmus Student Network (ESN) 

• Spelföreningen

Kontaktuppgifter till föreningarna hittar du på 
studentkareniboras.se/foreningar.

Kommittéer
Inom studentkåren finns flera kommittéer, bland annat 
Doktorandkommittén som är till för dig som är doktorand. 
Kommittén Studentsport tränar tillsammans på måndagar i 
Bäckängs övre idrottshall. Kommittén Hållbar Student kan du 
läsa mer om här intill.

Vill du engagera dig vid sidan om studierna? 
Genom engagemang i kårens verksam-
heter bygger du en plattform, lär dig 
beslutsprocesser och får ny kunskap och 
många kontakter.

Läs mer om medlemskapet på 
studentkareniboras.se/bli-medlem

Studentrabatter
Genom Studentkåren i Borås får du rabatt på en mängd 
ställen. Dessutom kan du som student bland annat simma, se 
teater eller gå på museer till rabatterade priser.

Så blir du medlem
Studentkåren i Borås strävar efter att vara en lyckad och aktiv 
del av ditt studentliv och ett medlemskap hjälper dig till att få 
ut det bästa av studentlivet. 
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Där människor vill bo är det 
konstant brist på bostäder
Tre fjärdedelar av Sveriges kommuner har 
underskott på bostäder och där nittio 
procent av landets befolkning finns är 
det bostadsbrist.* Med andra ord, där 
människor vill bo är det nästan alltid 
svårt att hitta en bostad. Särskilt om du 
är student.

* Uppgifterna är från Boverkets årliga enkät där landets kommuner beskriver läget på bostadsmarknaden.

Det här betyder att nästan alla Sveriges studenter 
får ligga i för att hitta en bostad. Och Borås är 
inget undantag. 

SFS GER INTE BORÅS GRÖNT
Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör varje år en 
bostadsrapport där studieorter graderas i tre klasser utifrån 
bostadssituationen vid terminsstart – grön innebär att 
studenten kan få ett tryggt boende inom en månad, gul 
att studenten kan få ett förstahands-kontrakt under 
höstterminen som gäller under hela studieperioden och röd 
att studenten inte kan få ett boende under höstterminen. 
Borås har under de senaste tre år klassificerats som gul.

LÅNGSAMT PÅ RÄTT VÄG
För studentkåren är bostadsfrågan en ständig utmaning. 
2019 inleddes därför ett samarbete med Borås Stad om 
bostadsfrågan. Framsteg görs, även om studentkåren 
upplever att det har gått lite långsamt. Under hösten har 
det dock börjar röra på sig. 

– Just nu byggs det mycket i Borås. Det finns också flera 
byggprojekt som är klara ur ett planperspektiv men som 
inte börjat byggas ännu. Dessutom arbetas det med många 
detaljplaner som innehåller bostäder av olika slag. Just nu 
finns det också ett växande intresse att bygga bostäder 

KERSTIN HERMANSSON (C)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande

utanför centrala stan, berättar Kerstin Hermansson (C), 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande den som leder 
arbetsgruppen som samverkar kring bostäder för studenter.

SPADEN I MARKEN FÖR NYA STUDENTBOSTÄDER
I SFS bostadsrapport finns uppgifter om byggstart för cirka 
300 studentlägenheter under hösten 2020. Siffror som inte 
riktigt verkar stämma. Kerstin Hermansson hjälper oss att 
reda ut det hela:

– Det finns beslutade detaljplaner som möjliggör nästan 
300 nya studentbostäder. Några av projekten har börjat 
byggas, men blir inte klara i år. Andra har pausats på 
grund av Coronapandemin. Det finns också ej beslutade 
detaljplaner som ger utrymme att bygga ytterligare ca. 200 
stycken. Sammanlagt har vi ca. 400 studentbostäder i bygg- 
eller planeringsstadiet. 

PRIVATA ALTERNATIV
Utöver dedikerade studentbostäder 
så hyr en hel del studenter rum 
hos enskilda privata bostadsägare. 
Dessutom innehåller den ordinarie 
bostadsproduktion en del mindre 
lägenheter som även studenter kan hyra.

ATT BYGGA BOSTÄDER TAR TID
För studenterna i Borås innebär det 
att även om man kan se ett litet 

ljus i tunneln så försvinner inte bostadsbristen än på 
några år. Skulle planerna på ytterligare upp emot 400 
studentbostäder gå i lås, är det naturligtvis ett mycket 
välkommet tillskott som skulle göra bostadsjakten 
betydligt enklare för många studenter. 

”Just nu byggs det mycket i Borås. 
Det finns också flera byggprojekt 
som är klara ur ett planperspektiv 
men som inte börjat byggas ännu.”
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Studentboende
När jag kom till Borås så hade jag inte klart med eget boende. Några 
av mina kurskamrater bodde på Simonsland och när jag var där på fest 
tyckte jag att både området och lägenheten såg fräscha ut. Det var 
också nära till allt. Genom kursarna fick jag tipset att ringa AB Bostäder 
och anmäla mig som sökande. Sedan var det bara att ligga på, gå upp 
tidigt så att man kom först i telefonkön. Två veckor senare fick jag min 
lägenhet på Simonsland. 

Jag trivs jättebra, har bara 100 meter till högskolan och med cykel så tar 
man sig överallt på 5 min. Lägenheten är 20 kvm och kostar runt 4000 
kronor i månaden med allt inräknat, även internet ingår. Absolut värt 
pengarna, fräscht och centralt, går förmodligen inte att hitta billigare 
boende med samma standard och läge.”

AMELIA LIND
Läser till Designtekniker på Textilhögskolan, 
går nu tredje och sista året.

”

100 meter 
till högskolan 
och hela stan 

inom 5 minuter.
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INRED LJUST
Amelia Lind bor på 20 kvadratmeter och har valt att 
inreda med ljusa färger och material för att få lägenheten 
att upplevas som större. Genom smart förvaring både 
högt och lågt maximeras boendeytan.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DIG SOM 
LETAR BOSTAD:

STUDENTLÄGENHETER
AB Bostäder: 033-44 21 00
CA Fastigheter AB: 033-22 28 40
Willhem AB: 033-400 62 00
Västerstaden AB:031-80 07 80
HSB Gambrinus: 077-110 10 30 
Svenska Bostadsfonden: 0771-188 221

STUDENTHEM
Balder Studenthem: 070-471 11 68
Sagahem: 070-508 64 35
Sjöbacka studentboende: 033-20 25 59
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Kultur handlar inte bara om 
konst, underhållning eller 
upplevelser. Det är också 
identitet, hälsa och utveckling. 
Åtminstone i Borås. 

Vilken annan stad skulle komma på tanken 
att placera en nio meter hög bronsskulptur av 
Pinocchio mitt i staden. I Borås var det inte så 
konstigt då man har en lång tradition av att 
satsa på offentlig konst. I stadskärnan finns till 
exempel ett hundratal skulpturer, installationer 
och muralmålningar.

FRÅN GATUKONST TILL KONSTMUSEUM
Borås har också skapat en internationell 
skulpturbiennal som lockar konstnärer och 
människor från hela världen. Man har även 
etablerat en festival för street art eller gatukonst 
som det heter på svenska. Festivalen öppnar 
upp det offentliga rummet och några av 
stadens fastighetsägare upplåter sina väggar 
till konstnärerna. Även Borås Konstmuseum, 
Textilmuséet och Borås Museum genomför 
många uppskattade utställningar och erbjuder 
ett rikt utbud av kulturella upplevelser.

Staden som 
låter kulturen 
ta plats

Skulpturen Walking 
to Borås, även kallad 
Pinocchio.

Street art-festivalen No Limit – Artscape 
Edition 2020. Ovan ser du konstnären Q. 
Till höger är det Korallpionen & Rickmans 
verk Moder Jord.

Utställningen Wilson McCoys Fantomen  på 
Borås Konstmuseum
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UPPLEVELSER FÖR ALLA SINNEN
Borås har också en levande teaterscen där 
Borås Stadsteater bjuder på många spännande 
teaterföreställningar och scenkonst. Vill du 
hellre lyssna på musik eller gå på konsert så 
bjuder den gamla lokverkstaden på Åhaga på 
allt från Borås Symfoniorkester till Miss Li och 
tributeföreställningar för både ABBA och Queen. 
Fotbollslaget Elfsborgs hemmaarena – Borås 
Arena – används för lite större konserter och 
andra evenemang.

VÄRLDENS BÄSTA FILMER I BORÅS STÖRSTA 
OCH ÄLDSTA BIOSALONG!
Föredrar du hellre en filmkväll i en riktig 
biosalong så är Röda Kvarn i Borås både ett 
säkert tips och en unik upplevelse. Det är 
en kommunal art-house biograf som visar 
internationell och nationell kvalitetsfilm. Utöver 
dessa finns Throwback Thursday med kultfilmer 
eller klassiker och live bio. 

Biografen byggdes 1914 och är en av Sveriges 
äldsta och bäst bevarade. Salongen är renoverad 
till sin ursprungliga storslagna form. Biografen 
är helt digitaliserad och med sina 252 platser är 
den även Borås största biosalong.

KULTUR – EN DEL AV BORÅS IDENTITET 
Att människor mår bra av kultur är väl 
dokumenterat. Och om människor mår bra så 
mår förmodligen även samhället bra. Det är 
också därför Borås Stad satsar på att vara en 
levande kulturstad och har med kulturen som 
en viktig del i planen för hur Borås ska utvecklas.

Utställning med Andy Warhol och Hasse Persson på 
Abecita Konstmuseum.

Den kommunala biografen Röda Kvarn.

Stora scenen på Borås Stadsteater.

Utställningen Lars Wallin – Fashion Stories på Textilmuséet.
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Caroline  och hennes kollega Mikaela cyklar över torget. 
Borås Citys ambition är att skapa en stadskärna med ett 
varierat utbud som sjuder av liv och rörelse.

En levande 

stadskärna 

för alla

Mysiga platser för plugghäng? Efter-
tenta-öl eller butiker med schysta 

priser? I Borås behöver du inte välja.

– Borås är en studentvänlig stad för alla, säger Caroline 
Wallin, Cityledare på Borås City. Hon har själv pluggat i Borås 
och tycker att det hänt mycket sedan hon tog examen 2014.

– Förutom nattklubben på torsdagar upplevde jag inte att 
det fanns så mycket för oss studerande. Nu finns musikquiz, ett 
större utbud av restauranger, caféer och bättre wifi-möjlighet 
på flera ställen. Men allt kan bli ännu bättre och vi tar gärna 
emot idéer på hur vi kan studentifiera staden ännu mer. 

EVENEMANG FÖR ALLA
Borås Citys genomför ett 40-tal olika aktiviteter under året 
där Sommartorsdagarna® är den mest kända.

– Målet är att våra evenemang ska passa så många som 
möjligt, säger hon och tillägger att alla är välkomna att 
skapa event.

– Kanske har du som student något bra förslag? Vi är öppna 
för nya initiativ och är gärna med och stöttar er på olika sätt. Vi 
kan dessutom uppmärksamma eventen i våra sociala kanaler.

GULDKORN I CENTRUM
Caroline tycker att närheten till allt är det bästa med Borås 
och hon delar gärna med sig av några favoriter.

För pluggpaus och rekreation vill jag tipsa om Stadsparken 
som varje säsong byter skepnad. Köp med en lunch eller lite 
fika och sätt dig på en bänk och njut!

Den delen av Österlånggatan som går mot högskolan från 
Stora Torget kan du hitta en hel del guldkorn. Supergod mat 
med små pittoreska uteserveringar. Längre fram hittar du ett 
av stadens äldsta caféer som verkligen är värt ett besök. Hela 
det kvarteret är otroligt mysigt!

På Sandwalls plats stöter du alltid på människor som fikar, 
äter och umgås. Närheten till Viskan, Stadsparken och en 
minut från stadens shopping gör platsen oslagbar.
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Caroline Wallin pluggade till Civilekonom på Högskolan i 
Borås. Idag arbetar hon som Cityledare i Borås och tycker 
att närheten till allt är det bästa med stan.

Höjdpunkter under 2021
FEBRUARI
Restaurangveckan är en väldigt uppskattad 
vecka där stadens restauranger erbjuder en 
för- och varmrätt för 225 kronor under fem 
dagar i februari.

APRIL 
Shoppingkväll med kvällsöppna butiker och 
extra fina erbjudanden!

MAJ 
Vårmarknaden är starten på den varmare 
säsongen i Borås. Botanisera bland hantverk, 
lokalproducerad mat och besök befintliga 
butiker och restauranger.

JUNI/JULI/AUGUSTI 
Sommartorsdagarna kommer i en helt ny 
tappning. Fortfarande med musik och kända 
artister, men med lite mer festivalkänsla. 
Första Sommartorsdagen är torsdagen efter 
midsommar, så har du möjlighet att vara 
kvar i stan så är det något som verkligen 
måste upplevas. 

Nya idéer? 
Borås City är 

gärna med och 
stöttar.
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Borås nöjesliv 
bubblar och sjuder

Det har hänt mycket i stadens nöjesliv de 
senaste femton åren. Nya restauranger 
och caféer har poppat upp och fler väljer 
att gå ut mitt i veckan. Idag sjuder och 
bubblar staden under veckans alla dagar. 
Året om. 

Att Borås seglat upp som en av Sveriges nya besökspärlor 
är ingen slump. Det ligger otaliga arbetstimmar bakom 
resultatet och många spännande idéer. Bland annat 

från entreprenören Klas Tryborn. 
Det började med nattklubben Kronan i den lilla orten Vara. 

Idag driver Klas Tryborn flera nattklubbar och restauranger i 
Västsverige, bland annat nattklubben X&Y i Borås som är det 
självklara valet för studenter.   →

KLAS TRYBORN
Entreprenör och ägare av 
nattklubben X&Y.

KLUBB PANK
På torsdagar driver nattklubben X&Y 
Klubb Pank. Ett koncept för studenter 
med fritt inträde och halva priset i 
baren fram till midnatt.
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RESTAURANGVECKAN
2013 startades Restaurangveckan i Borås 
och idag är 18 restauranger anslutna. Under 
fem dagar i februari har alla möjligheten 
att äta en vällagad för- och varmrätt för 
225 kronor. Restaurangveckan blev starten 
på ett starkare uteliv i Borås och det 
gastronomiska intresset har ökat i Borås.

RESTAURANGVECKAN STARTEN PÅ ETT STARKARE UTELIV
Att Klas hamnade i Borås var lite av en slump, men han 
såg potential i staden och står bakom många koncept 
inom nöjeslivet.

– Tillsammans med andra duktiga krögare har vi lyckats 
sätta Borås på kartan och jag tror att staden snart kommer att 
vara den bästa restaurangstaden i Sverige!

En del av Klas drivkraft är att alltid skapa ett mervärde 
för gästerna.

– Vi vill ligga i framkant med trender inom musik, interiör 
och teknik så vi försöker snappa upp det och förädla det så 
att det passar X&Y. 

FRAMTIDENS NÖJESLIV
Hur framtidens nöjesliv kommer att se ut är svårt att säga, 
men han ser att utelivet förändrats under de senaste åren.

– Det märks att fler vill gå ut och umgås utan att powerfesta 
och det blir viktigare med bra mat och dryck.

Framöver skulle Klas vilja se en smalare klubb i stan som 
vågar ta ut svängarna.

– Vi har många duktiga entreprenörer i staden och det vore 
roligt att få fram en mer nischad klubb. Kanske finns det 
någon student med bra idéer?

Dessutom hoppas han att restauranglivet blir ännu bättre 
så att Borås kan titulera sig som Sveriges bästa.

– Det vore häftig med en pop-up-restaurang där olika 
aktörer kan testa sitt koncept under en period, avslutar han. 

20

NÖJE | BORÅS NÖJESLIV BUBBLAR OCH SJUDER



SOMMARTORSDAGARNA® 
Sommartorsdagarna är ett årligt 
återkommande och populärt event 
sedan över 30 år. Under 2021 
uppdateras eventet och får en 
festivalkänsla. Första Sommartorsdagen 
är torsdagen efter midsommar.

IF ELFSBORG OCH NORRBY IF
Fotbollsintresset är stort i Borås och på 
Borås Arena kan du se IF Elfsborg spela 
allsvensk fotboll och Norrby IF spela 
i Superettan. Studenter har rabatt på 
båda lagens hemmamatcher.

BORÅS BASKET
I Boråshallen spelar Borås Basket sina 
matcher. Som student har du rabatt på 
alla hemmamatcher.
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ETT NÖJE ATT TRÄNA I BORÅS
Ridning, löpning, dans, handboll eller simning? I Borås 
behöver du inte välja och det finns fina studentrabatter 
på de flesta sportanläggningarna. 

I BORÅS ÄR DET nära till naturen, parker, sjöar och stora skogar och staden erbjuder 
en mängd olika friluftsmöjligheter. Det finns även dansstudios och många centrala 
gym som erbjuder gruppträning under veckans alla dagar. 

Intill stadsdelen Norrmalm i Borås hittar du Kypesjöns motionsspår och utegym.

Under vinterhalvåret har du möjlighet att 
åka längdskidor på Borås Skidstadion.

4,1 kilometer från Högskolan i Borås hittar du Kransmossens elljusspår.

Studentrabatt
Som student har du 

möjlighet att träna till 
rabatterade priser.

22

TRÄNING | ETT NÖJE ATT TRÄNA I BORÅS



Högskolan i Borås Studentidrottsförening 
Blir det för mycket stillasittande av allt pluggande? Varför 
inte varva böckerna med innebandy eller rodd? Högskolan i 
Borås Studentidrottsförening är en aktiv studentförening som 
välkomnar nya medlemmar. Saknar du någon sport i Borås 
eller är ni ett gäng som vill starta något? Mejla högskolans 
Studentidrottsförening på hbsif14@gmail.com.

På högskolan finns dessutom många andra föreningar, exempelvis:

• Dancetastic – Dansförening

• ESN – Internationell studentförening

• Looking for Brew – Dataspelsförening

• Spelföreningen – Spelförening

• BORING – Borås ingenjörers studentförening

Kontakta gärna föreningarna via Facebook om du vill veta mer!

Se mer av stadens utbud på nästa uppslag.

DET FINNS NÅGOT FÖR ALLA
Föredrar du att träna utomhus så finns 
bland annat Kransmossens hinderbana, 
sju elljusspår, vandringsleder och utegym. 
Tycker du om att simma kan du göra det 
på Borås Simarena eller Stadsparksbadet. 
Hästintresserade kan söka sig till Borås 
Fältrittklubb som ligger strax utanför 
stadsdelen Göta. 

Oavsett om du vill vandra, åka skidor, 
träna på gym eller yoga så finns det något 
för dig.

Friidrottsintresset är stort i Borås och under 2019 arrangerade friidrottsklubben IK Ymer 
och Borås Stad U20 EM i friidrott.

SK Elfsborg är en av Sveriges största simklubbar och välkomnar 
alla studenter.

I Borås finns många gym och de flesta erbjuder 
rabatterade priser för studenter.

I Borås finns flera padelbanor.



Nordic Wellness Viared

Hestrastugan

1

 1.  Ramshulan, Rya Åsar naturreservat  –    17 min  

 2.  Kypegårdens friluftsområde  –    33 min 
  Här finns motionsspår, utegym och badplats

 3.  Borås Simarena  –    25 min

 4.  Borås Tenniscenter  –    18 min 
  Här kan du spela tennis, badminton, padel

 5.  Borås Arena  –    17 min

 6.  Nordic Wellness Knalleland  –    17 min

 7.  STC Knalleland  –    16 min

 8.  Borås Ishall  –    19 min

 9.  Borås Pilatescenter  –    10 min

 10.  STC Knalleporten  –   8 min 

 11.  Friskis & Svettis Simonsland  –    4 min

 12.  Poolhouse Padel  –    6 min

 13.  STC Allégatan  –    5 min

 14.  Stadsparksbadet  –    12 min

 15.  Boråshallen  –    17 min

 16.  Nordic Wellness City  –    12 min

 17.  Flowfabriken (yoga)  –    13 min

 18.  STC Centrum  –    12 min

 19.  Friskis & Svettis Borås  –    17 min

ANDRA FAVORITER

Almenäs badplats  –    9 min 
Här finns kanot och kajak till uthyrning

Borås Fältrittklubb  –    9 min 

Borås Golfklubb  –    9 min 

Hestrastugan  –    9 min 
Här finns skidspår och motionsspår

IS Sportcenter (squash)  –    28 min

Katrinedal bowlingcenter  –    20 min

Kransmossens friluftsområde  –    9 min 
Här finns motionsspår, utegym och hinderbana

Nordic Wellness Brämhult  –    9 min

Nordic Wellness Viared  –    9 min

Nordic Wellness Åhaga  –    23 min

Ymergården och Borås Skidstadion  –    9 min 
Här finns motionsspår, skidspår och discgolf

Borås har många 
guldkorn
Det är aldrig långt till natur, sport och fritid i Borås. Vi har märkt ut 
många härliga platser i närheten av staden. Vilken blir din favorit?

Avstånden till platserna utgår från högskolan som är markerat med   
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I Borås arbetar vi 
TILLSAMMANS

Att ensam är stark är inget vi tror på i Borås. Här har vi av erfarenhet lärt oss att för 
att åstadkomma något, har vi störst chans att lyckas när vi agerar tillsammans. Det 
gäller inte minst när vi utvecklar Borås som studentstad. 

En högskola och tusentals studenter kan vara positiv kraft 
som bidrar till utveckling och framsteg, och får människor, 
idéer och verksamheter att växa. Men det sker inte av sig 
självt, det krävs något som sätter igång och håller den 
positiva spiralen igång. I Borås är lösningen samverkan.

MÅNGA SOM DRAR ÅT SAMMA HÅLL
Vi  är många parter som samverkar för att göra Borås till en bra 
studentstad. Arbetet leds av Högskolan i Borås, Studentkåren i 
Borås, Borås Näringsliv och Borås Stad. Men även AB Bostäder, 
Borås TME, Borås City och många enskilda företag samarbetar 
för göra livet för studenterna i Borås så bra som möjligt.

STARK UPPSLUTNING KRING STARK
Ett exempel på hur detta samarbete tagit sig uttryck är 
STARK-dagen som arrangeras på högskolan under 
vårterminen varje år. STARK är en arbetsmarknadsmässa 
där studenter och företag får en möjlighet att träffas och 
prata om praktik, möjligheter till extrajobb, anställning 
efter studierna eller hitta ämnet för sitt uppsatsskrivande. 
Mässan är till för alla studenter, oavsett om du precis 
påbörjat dina studier eller läser din sista termin.

VÄGEN TILL FÖRSTA JOBBET
En som vet vad STARK kan betyda för en students framtid 
är Joakim Byvik som läste till webbredaktör och tog sin 
examen i maj 2019. För honom blev timmarna han lade på 
STARK början på en yrkeskarriär som han är väldigt nöjd 
med så här långt.

– 2015 sökte jag till webbredaktörsprogrammet och 
kom in. Hade funderingar på att gå en mer yrkesinriktad 
webbutbildning hemma i Göteborg, men högskolan och 
studentlivet vägde över till Borås fördel, berättar Joakim.

Joakim Byvik, tidigare 
student som numera arbetar 
som webbutvecklare på 
Pulsen Omsorg.

”För högskolan är samarbetet med Borås Stad, Borås Näringsliv och 
studentkåren både viktigt och nödvändigt. Det hjälper oss att skapa en 
attraktiv och utvecklande studie- och forskningsmiljö och bidrar till att 
studenternas vardag fungerar på alla plan. Det skapar dessutom direkta 
relationer mellan näringslivet och våra studenter och öppna på så vis dörrar 
till en yrkeskarriär efter studietiden. Utmärkelsen Årets Studentstad är ett 
väldigt bra kvitto på att vi är på rätt väg.”

MATS TINNSTEN  
REKTOR VID HÖGSKOLAN  
I BORÅS

AMANDA JOHANSSON 
ORDFÖRANDE FÖR 
STUDENTKÅREN VID 
HÖGSKOLAN I BORÅS

”Vi ser väldigt positivt på denna typ av samarbeten där vi som studentkår 
kan tillföra fakta, åsikter och synpunkter ur ett studentperspektiv. Det ger 
studenterna större möjligheter när det gäller identitetsskapande och att 
förverkliga intressen på ett personligt plan, men även inom arbetslivet. 
Mycket handlar om kontaktskapande. Kompetent arbetskraft är alltid 
viktigt i samhället och det långtgående samarbetet mellan studentkår, stad, 
näringsliv och högskola bidrar på olika sätt till detta. Utmärkelsen som 
årets studentstad är ett bevis på ett gott samarbete som vi hoppas kommer 
fortsätta även i framtiden.”
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MIKAEL ROSENDAHL 
FÖRETAGARE OCH VICE 
ORDFÖRANDE I BORÅS 
NÄRINGSLIV

SVANTE STOMBERG 
STADSDIREKTÖR  
BORÅS STAD

”Från näringslivets sida ser vi många fördelar och synergier i det här 
samarbetet. Vi kan stötta studenter med praktikplatser, examensarbeten 
och annan samverkan under studietiden. Och samtidigt som välutbildade 
studenter bidrar till kompetensutvecklingen på företagen, så bidrar 
näringslivet till de olika studieprogrammen utveckling. Ett givande och 
tagande som visat sig mycket fruktbart för alla inblandade. Slutligen hoppas 
vi naturligtvis att så många studenter som möjligt kan stanna kvar och få 
jobb i Borås efter examen.” 

”Det här samarbetet är väldigt betydelsefullt och en viktig pusselbit i 
utvecklingen och förändringen av vår stad. Högskolans närvaro signalerar 
att Borås har drivkraften och viljan att utvecklas och studenterna och 
högskolan berikar därmed staden. Genom att samverkan är direkt, nära och 
väldigt öppen så växer kunskapen och vi lär av varandra. Samarbetet bidrar 
på så vis att öka attraktionskraften och stärka bilden av staden. Samtidigt 
tillförs mervärden som vi hoppas leder till att våra studenter vill och får 
möjligheter att stanna kvar och skapa sin framtid här i Borås.”

BIDRAR TILL ATT KOMPETENSUTVECKLA BORÅS
Under studietiden engagerade sig Joakim i många olika 
aktiviteter, bland annat studentkårens verksamhet. Där 
kom han också för första gången i kontakt med STARK-
mässan och engagemanget från näringslivet.

– Det var fantastiskt att se hur positiva och välkomnande 
företagen var gentemot såväl högskolan som oss studenter. 
På STARK fick jag också en 
tydlig bild av att företagen 
lägger väldigt mycket tid och 
energi på att skapa kontakter 
med studenterna. De inser 
att de tävlar om kompetenser 
och vill samtidigt vara 
med att bidra till att göra 
utbildningarna ännu bättre, 
säger Joakim.

Kompetensutveckling är en  
utmaning för många företag 
och HR-avdelningar, vilket 
gör att vissa företag, som 
exempelvis Centiro, väljer att 
bygga upp ett nära samarbete 
med högskolan, studentrekry- 
terar och engagerar sig i programrådet. Vilket i sin tur hjälper 
skolan att bättre förstå företagens behov och utmaningar. 

FREDAG STUDENT . MÅNDAG WEBBUTVECKLARE .
För Joakim Byvik blev STARK-dagen helt avgörande. Där 
träffade han en tidigare kurskamrat som representerade 
Pulsen Omsorg, ett företag som arbetar med att utveckla 
digitala lösningar som syftar till att höja kvaliteten inom 
social omsorg och privata vårdgivare. 

– Det klickade direkt. Det kändes som en meningsfull 
och viktig verksamhet vilket var precis vad jag letade efter. 
Vi fick väldigt bra kontakt och när jag några månader senare 
träffade dem för en riktig intervju så blev jag erbjuden ett 
jobb som webbutvecklare. Tog sedan examen på en fredag 
och på måndagen gjorde jag min första arbetsdag på Pulsen 
Omsorg, berättar Joakim.

NÅGRA RÅD PÅ VÄGEN
När vi frågar om han har 
några råd att dela med sig av 
till studenter som snart ska 
söka sitt första jobb, så lyfter 
han fram följande:

– Prioritera STARK-dagen, 
den är startskottet för anställ-
ningsprocesserna med ansök-
ningar och intervjuer. Det 
personliga mötet är viktigt 
och ger dig direkta kontakter 
in till företagen, samtidigt 
som de får en möjlighet att se 
dig som person, inte bara som 
ett namn i ett cv, säger Joakim 
och fortsätter: 

– Högskolan är inte bara en examen utan är en utveckling, 
företagen är intresserade av personen som tagit examen. 
STARK ger dig en möjlighet  att visa din personlighet 
och sedan bevisa dina färdigheter med examen, avslutar 
Joakim Byvik.

För Pulsen Omsorg har deltagandet på STARK lett fram 
till att man även satsar på en egen studentdag med syfte att 
stärka kontakten med högskolans IT-utbildningar.

”På STARK fick jag 
en tydlig bild av att 

företagen lägger väldigt 
mycket tid och energi 
på att skapa kontakter 

med studenterna.”

27

I BORÅS ARBETAR VI TILLSAMMANS | SAMVERKAN



Textilhögskolan är en unik aktör inom forskning kring textil och mode. Just nu pågår forskning om hur skog kan bli till tyg. Klänningen är framtagen 
inom BioInnovationsprojektet ENTIS (Etablera närodlad textil i Sverige) för Smart Textiles/Högskolan i Borås.
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Här skapas framtidens 
hållbara textilier

Tänk dig en framtid där våra kläder tillverkas av textilier som är gjorda 
av cellulosa från den svenska skogen. Forskare på Textilhögskolan 
menar att detta snart är verklighet. 

Som Sveriges textila centrum har Borås haft 
många miljöutmaningar genom åren. Det har 
lagt grunden till att Borås Stad idag har tydliga 
miljömål, en genomarbetad miljöpolicy och 
att alla förvaltningar och kommunala bolag 
arbetar med hållbarhet som en naturlig del i 
vardagen. På samma engagerade sätt arbetar 
högskolan, näringslivet, föreningar och många 
andra aktörer med hållbarhetsfrågan. 

UNIK FORSKNING
Textilhögskolan är inte bara ett framstående 
lärosäte, utan även en unik aktör inom 
forskning kring textil och mode. Att världens 
textilindustri brottas med miljöproblem är 
inget att sticka under stol med. I Borås vet man 
precis vad det handlar om och har idéerna som 
gör framtiden mer hållbar.

Cellulosaprojektet som nämns i inledningen 
är bara ett av många exempel på den spännande 
forskning kring hållbarhet och miljö som sker 
på högskolan. Här pågår också forskning om 

kundanpassad klädproduktion, cirkulärt mode, 
relationen mellan kropp, material och rörelse 
samt hur man kan färga textilier utan vatten. 

NATIONELL ARENA FÖR HÅLLBART MODE
Högskolan i Borås har också fått regeringens 
uppdrag att etablera och leda TEXTILE & 
FASHION 2030 – den nationella plattformen för 
hållbart mode och hållbara textilier. Projektet 
drivs av Smart Textiles, som är en del av Science 
Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete 
med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, 
RISE Research Institutes of Sweden och TEKO, 
Sveriges Textil- och Modeföretag. 

I BORÅS FÖRÄNDRAS VÄRLDEN
Det här är bara en liten del av allt kring hållbarhet 
som pågår i Borås. Man ser det i stort som smått. 
Från den växande second hand-trenden till det 
nya kraftvärmeverket där skogsavfall förvandlas 
till fjärrvärme och vidare till forskning med 
potential att förändra världen. 

Från hållbart 
mode till 

hållbar värme-
produktion.
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Hållbart mode är framtiden
Studenten Frida Holm tycker att det är inspirerande att studera i Borås 
eftersom det sker så mycket utveckling kring hållbart mode.

– Jag tror rework och upcycling kommer vara en viktig del i utvecklingen av en mer hållbar modebransch 
och jag ser fler som jobbar med att använda second hand-kläder som material för att sedan skapa något 
helt nytt. Liknande lösningar behövs för att inte förlora det kreativa i mode, men fler måste också börja 
handla mer second hand och minska mängden kläder man köper. 

1 2

3
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Min stil är egentligen ganska enkel, men jag försöker att inte binda 
mig till en speciell stil för mycket. Second hand-butiker har ju ofta 
en stor variation och det blir på så vis lätt att testa olika stilar.

Frida tipsar om att leta efter plagg på herravdelningen. Ofta är 
kavajerna av god kvalité, i en tidlös design och i bra skick. 

Diortoppen var ett väldigt billigt fynd och tillsammans med en 
herrkavaj och feminina accessoarer skapar du en unik look.

I framtiden vill jag sy kläder själv så att jag kan skapa de perfekta 
plaggen och inte behöva leta efter dem.

Jag gillar det typiska gubbmodet som är lätt att fånga upp 
genom second hand. Jag tycker dessutom att det känns bra att 
ge plaggen nytt liv.

En av skotrenderna som dominerar nu är kängor. Genom att köpa 
dem second blir du en del av en cirkulär värdekedja.

Testa att skapa en spännande asymmetri genom att bara bära 
ett örhänge.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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STORT UTBUD I BORÅS
Frida studerar Textilt management med inriktning mode och 
handel. Hon handlar nästan enbart second hand eftersom det 
är billigare, men också för att plagget är använt.

– Kläder ser bättre ut när de är använda och de kommer inte 
ändra form när du tvättar plagget första gången, säger hon.

Frida shoppar gärna i Borås och tipsar om att botanisera på 
både dam- och herravdelningen.

– Kolla igenom hela butiken för det finns guldkorn att hitta! 
Borås har många bra second hand-butiker och jag går gärna till 
Erikshjälpen, Myrorna och Emmaus/Björkå&Frihet eller Veras. 

UNIKA PLAGG I TIDLÖS DESIGN
Frida föredrar second hand eftersom det är lätt att hitta tidlösa 
plagg och skapa en unik stil.

– Jag klär mig gärna i svart och då försöker jag skapa en 
kontrast i proportioner. Exempelvis genom att bära ett par 
lösare byxor och en mer åtsittande topp eller kanske leka med 
längd i olika lager istället för att ha kontrasterande färger.

* Old outfit of the day.
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