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1703 stod ett annat 
landmärke i Kalmar 
helt klart. Nämligen 
vår vackra domkyrka 
på Stortorget.

Landmärke 
mitt i Kalmar

Kalmar kommuns starka utveckling har fortsatt med fler 
invånare, bra tillgång till bostäder, verksamhetslokaler, 
arbetstillfällen och ett brett och ökat utbud av aktivite-
ter och evenemang. Vi är därför en kommun som det ta-
las om i många olika sammanhang. Något som det talas 
mycket om är universitetsstaden Kalmar då Linnéuniver-
sitetet har varit avgörande för vår utveckling. Det sjuder 
av liv i hela Kalmar men framförallt vid universitetska-
jen, och det stora antalet nationella och internationella 
studenter som söker sig hit har gynnat näringslivet och 
utbudet i Kalmar. Det täta samarbetet mellan näringsliv, 
universitet, kommun och andra offentliga arbetsgivare 
gör också att fler studenter får jobb här och stannar kvar 
i Kalmar. 
Kalmar har hamnat på ”kartan” och är där för att stanna!

Ett samlat universitetet vid universitetskajen har skapat en regional 
mötesplats där nya samarbeten uppstår mellan institutioner, studenter 
och forskare, och mellan universitetet och stadens invånare. Utbytet 
med människor och näringsliv är nu mer mångsidigt. Företag och 
andra aktörer deltar i föreläsningar och workshops för att utveckla 
framtida kompetensförsörjning, ta del av forskning och dela med sig 
av sin kunskap. Tillgången på rent vatten, rena hav, härliga måltider 
och hållbara transporter är stora samhällsfrågor där Linnéuniversite-
tets forskare ligger i framkant, inte minst genom sina kunskaper om 
samhällsbygge och digitala möjligheter. Universitetets programbredd 
lockar medarbetare och studenter från hela världen som rör sig, gärna 
på cykel, genom den levande stadskärnan. Universitetets öppnande 
2020 är en milstolpe i historien och har blivit en motor för en regional 
utveckling av nationell betydelse.

Annette Andersson,  
kommundirektör 
Kalmar kommun

Peter Aronsson, rektor 
Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet formar 
framtidens Kalmar

Att samla Linnéuniversitetet vid universitetskajen förändrar Kalmar, men på vilket sätt?  
Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och Kalmar kommuns kommundirektör Annette 
Andersson möttes och pratade om en ljus framtid för universitetsstaden Kalmar.

Historiska 
Kalmar!
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