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Pressmeddelande 2010-08-20 

Kåren öppnar akutboende … igen! 
 
I dagarna börjar flera tusen nya, förväntansfulla studenter på Malmö Högskola. Tyvärr 
kommer få av dem ha turen att få tag i en studentlägenhet. För att i viss mån avhjälpa 
problemet öppnar Studentkåren Malmö, precis som förra året, ett akutboende för 
studenter som behöver tak över huvudet. 
 
Antalet nya studenter har ökat stadigt de senaste åren och fortsätter öka. De stora årskullarna i 
början av 90-talet har vuxit upp och vill börja studera. I år hade Malmö Högskola över 29 000 
sökande och har antagit 9 000, 1 000 st fler än förra året! Det kommer i år också extremt många 
internationella studenter. Detta för att det från och med nästa år blir avgiftsbelagt för 
utomeuropeiska studenter att studera på en svensk högskola.  
 
Alla dessa tusentals studenter ska samsas om de ca 2 000 studentlägenheter som finns i Malmö. 
Av dessa är knappast alla heller lediga! 
 
Studentkåren Malmö öppnar i år igen, ett akutboende så att ingen ska behöva sova på 
centralstationen. Akutboendet kommer i år att finnas i Kårhuset och ha plats för maximalt 30 
studenter. Det är representanter från Studentkåren som organiserar det hela och ett 20-tal 
frivilliga studenter kommer mot en symbolisk ersättning att bemanna boendet för att ge service 
till studenterna och se till så att ingenting händer. 
 
Det kommer att bli fullt! Vi öppnar ikväll, den 20 augusti, och redan har många desperata 
studenter, främst internationella men även svenska, som har upprop nästa vecka men fortfarande 
inte har någonstans att bo hört av sig till oss. En av dem var en kvinna som kommer till Sverige 
med sin man och fyraåriga dotter! 
 
Bostadsbristen i Malmö är ingen nyhet, de stora årskullarna ingen överraskning. Men ändå finns 
ingen beredskap hos Malmö Stad! Istället måste oerfarna studenter rycka in och lösa problemet åt 
dem! Vi är självklart tacksamma att de gav oss tillstånd att genomföra projektet men vi hade varit 
ännu tacksammare om de själva hade tagit tag i problemet. 500 nya studentlägenheter räcker inte 
till de tusentals nya studenter som vill flytta till Malmö och läsa på Malmö Högskola i höst!  
 
– Jag tycker det är sorgligt att glädjen över att ha kommit in på önskad utbildning och förväntan att börja 
studera, grumlas eller till och med grusas för att studenterna inte kan få tag på boende! säger Studentkåren 
Malmös nya ordförande, Guido Guidos. 
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