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Kalmar gamla vattentorn, 
som ritades av Hans Hedlund, 
byggdes mellan 1887 och 
1900. 65 meter högt och med 
ett pampigt yttre har tornet 
blivit ett älskat landmärke för 
Kvarnholmen och en symbol 
för Hansastaden Kalmar.

Historiska 
Kalmar!

Möt Pia och några fler av människorna 
som gör vårt universitet levande.
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”Här känns som 
en liten storstad”

Universitets-
livet!
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Beatrice upptäckte  
Kalmar i Nairobi
Linnéuniversitetet har mer än 1600 internationel-
la studenter från hela världen. 24-åriga Beatrice 
Waleghwa från tremiljonerstaden Nairobi i Kenya 
upptäckte Kalmar av en slump när hon letade 
efter Mastersprogram i Tourism and Sustainability.

Första bilden av Kalmar hon såg och imponerades av var på 
Kalmar gamla vattentorn på Kvarnholmen. Nu studerar hon 
sista terminen på Tourism and Sustainability och har precis 
genomfört ett internship på Best Western Plus Kalmarsund 
Hotell – ett stenkast från tornet som väckte hennes nyfiken-
het om Kalmar. 

”Hållbarhet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och 
efter fyra års studier på turistutbildningen vid University of 
Nairobi kändes det naturligt att flytta till Kalmar för att läsa 

Mastersprogrammet Tourism and Sustainability vid Lin-
néuniversitetet som har ett bra rykte ute i världen. Kalmar 
är en mysig och perfekt stad för studier, och Kalmarborna 
är väldigt välkomnande. Sen är vädret i Kalmar bättre än på 
många andra platser i Sverige, vilket är ett stort plus. 

Mina föräldrar dog när jag var ung, men genom Voi-projektet 
fick jag hjälp att studera i Kenya och göra en kortare praktik 
i Ulricehamn. Samtidigt som jag studerar vid Linnéuniver-
sitetet läser jag SFI och under vintern har jag genomfört ett 
internship på Best Western Plus Kalmarsund Hotell eftersom 
de är miljömärkta av Green Key. I två månader fick jag arbeta 
med det mesta i hotellverksamheten och bredda min kun-
skap. Nu har jag några månader kvar på universitetet innan 
min examen. I framtiden vill jag jobba på hotell eller som 
konsult med hållbarhet i fokus, men samtidigt är jag öppen 
för det mesta. Det viktigaste är att leva ett liv där jag är lyck-
lig och stolt över det jag åstadkommer.”

Beatrice Waleghwa, internationell student,  

Linnéuniversitetet Kalmar

INTERNATIONELLA STUDIER I KALMAR
Totalt finns det mer än 1600 internationella 
studenter i Växjö och Kalmar. Bara under 28 och 
29 augusti 2018 anlände 900 nya internationella 
studenter till Kastrup där representanter från  
Linnéuniversitetet lotsade dem till rätt tåg.  
Cirka 200 av dessa studenter bor och studerar nu 
i Kalmar. Internship är i korta drag en kvalificerad 
praktik för akademiker under begränsad period.


