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Vi arbetar för din framtid

E

n högskolestudent gör en utbildningsresa mot en oviss framtid. Därför är det viktigt att studera vid en högskola som bryr sig. Inom
Högskolan på Gotland engagerar vi oss för helheten. Högskolan, Gotlands studentkår Rindi och Gotlands kommun samarbetar för att skapa
en utbildning med hög kvalitet men också för social miljö, bostäder,
ekonomi, kultur och nöjen, dvs. sådant som gör livet meningsfullt och
spännande vid sidan av studierna. Du kan komma till det vackra Campus Almedalen i Visby och en utbildning där du kombinerar olika perspektiv på samhälle, natur och människa. Du kan också välja bland vårt
spännande utbud av distanskurser för din fortbildning eller personliga
utveckling. Vi vill att du ska bli en ambassadör för Högskolan på Gotland, den akademiska mötesplatsen i Östersjön. I den här broschyren
kan du läsa mer om livet som student här vid Högskolan på Gotland.

Leif Borgert, rektor

0498-29 99 00
är numret till högskolans växel och reception. Ring det så blir du snabbt kopplad
till rätt person och rätt anknytning.

Frågor om antagningen?
Har du frågor som rör din ansökan och/eller antagningsförfarandet kontakta
Studerandeavdelningen. Tel. 0498-29 99 00. E-post studavd@hgo.se
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Högskolan på Gotland
har en central placering mellan Almedalen
och småbåtshamnen i
världsarvsstaden Visby.
Här har en gammal maltfabrik utvecklats till en
läcker pedagogisk miljö
med vågad arkitektur och
medvetna materialval och
färger.
Historien om högskolan
började 1986 då Utvecklingscentrum Gotland
etablerades med högskoleutbildningar i arkeologi, företagsekonomi och
konstvetenskap.
Idag driver högskolan
utbildning och forskning
inom ett brett spektrum av
ämnen – från arkeologi till
programvaruteknik till spelutveckling. Studentantalet
ökar ständigt både på Campus Almedalen och på distans. I ett flertal ämnen
arbetar vi tillsammans med
andra högskolor och universitet när det bidrar till
bättre möjligheter och fler
utbildningsalternativ för
studenterna.
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Student på

GOTLAND
G

otland har Sveriges mildaste klimat, flest soltimmar och den regnfattigaste sommaren.
Kombinera detta med att vi har cirka  badvänliga
stränder och en lång mild höst. Intill högskolan finns
ett av Sveriges vackraste promenadstråk med strandkanten på ena sidan och ringmuren på den andra.
Vintern kommer inte till Visby förrän en bra bit in i januari och
varar bara i lite drygt två månader. Vintern kan vara klara vinterdagar
med rimfrost på rosorna. Det kan också vara ett storslaget möte med
naturkrafterna i en vinterstorm på en gotländsk strand.
Studenter är viktiga för Gotlands utveckling och framtid genom sina
nya idéer, kunskap och kreativitet. På Gotlands kommuns hemsida,
www.gotland.se/student, kan du se vad som görs för dig som är student. Läs bland annat mer om vilken boendegaranti vi kan erbjuda dig
som är nybliven student. På www.flyttatillgotland.nu hittar du allmän
information och tips för dig som funderar på att flytta till Gotland.
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Nöjesliv & kultur
Fakta om Gotland
på gotland bor cirka
57 600 människor året
runt, 22 000 av dessa bor
i världsarvsstaden Visby
(1995 blev Hansestaden
Visby antagen av UNESCO
som en del av Världsarvet).
ön har 92 socknar, alla
med medeltida kyrkor.
Sundre, vid öns sydspets
Hoburgen, är med sina
28 invånare den minsta.
gotland är ett län,
en kommun och ett stift.
Det gör det lätt att samverka och ger samtidigt
korta beslutsvägar.
gotlands yta är
3 140 km2 (0,8 procent
av Sveriges yta).
Kuststräckan inklusive
Fårö är ca 800 km.
Gotland är som längst 125
km, och bredast 52 km.

V

ill man gå ut med sina kursare går man till Rindiborgen, Studentkåren Rindis hus, där det är bar
och disco onsdagar och lördagar. Utöver Rindi har
Gotland ett mycket stort nöjes- och kulturutbud året
runt där restaurangerna, pizzeriorna och caféerna är
otaliga. Miljöerna varierar från medeltida valv, talsmiljö, -tals kult eller det senaste i inredningsväg.
Gotland är också välbesökt av pop- och rockartister
och det gotländska musiklivet är intensivt.
Teater finns i form av Länsteatern. Sommartid spelas Shakespeareteater vid Roma Klosterruin. Dessutom uppträder många mindre grupper i privat regi.
Länsmuseet på Gotland är vida känt och mycket
uppskattat. På Fornsalen samsas stenålderslämningar
från Ajvide med vikingatida silverskatter, medeltida
kyrkokonst och Fenomenalens tekniska experiment.
Några gränder därifrån är Konstmuseet och Kapitelhusgården belägna.

studentboende
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Runt om på ön finns det konsthantverk att beskåda (och köpa)
hos alla de duktiga konsthantverkare och formgivare som verkar
här. Lämplig avkoppling från studierna eller trevlig rundtur när du
får besök från fastlandet.
På Gotland skapas framtidens
kultur mot en mångtusenårig bakgrund. Inom ramen för Östersjöns författar- och översättarcentrum,
Visby internationella tonsättarcentrum och Baltic Art Center framställs
och presenteras internationell nutidskonst.
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Jag vill bli producent i ett
spelutvecklarteam
namn Jenny Lingmark
utbildning SIM, Spelutveckling
och interaktiva medier.
hemort Vallentuna
fritidsintressen TV-spel, sova,
tornerspel.
därför valde jag högskolan på
gotland Läget, det verkade vara en
bra studiemiljö, det var som att åka
utomlands men ändå inte.
om högskolan på gotland
Snacka om frihet under ansvar!
Saker och ting blir vad man gör
dem till. Många kommer hit som 19åringar och förväntar sig att läraren
ska göra allt, men en högskola är ju
mer som en arbetsplats, alla måste
bidra med något själva, man får se
till att saker och ting blir som det ska
med egen kraft. När man tar eget
ansvar lär man sig också någonting.
framtidsdrömmar Att en dag bli
producent i ett spelutvecklarteam.
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Föreningsliv
Antal föreningar

1 012

Djur- & naturföreningar

38

Handikappföreningar

37

Idrottsföreningar

182

Kulturföreningar

186

Politiska föreningar

24

Religiösa föreningar

36

Utbud i Visby
Gymnastiksalar

13

Idrottshallar

3

Fotbollsplaner, gräs

8

Fotbollsplaner, grus

2

Simhall

1

Temp. utomhusbad

2

Bowlinghall

1

Ishall

1

Rackethall

1

Squashhall

1

Motoranläggningar

3

Ridanläggning

1

Motionsspår, elljus

1

Aerobics/spinning

2

Gym

3

Bangolfbanor

4

Golfbana

1

Ungdomens Hus

1

Bibliotek

2

Biografer

3

Museer

4

Teater

1

P

å Gotland har både Pippi Långstrump och Ingmar
Bergman hittat sin plats. Här finns Skandinaviens enda fågelberg och de flesta orkidéer som växer
i Sverige. Det är närmare mellan fyndplatserna för
vikingatida silverskatter än någon annanstans i världen. Halvvilda hästar betar fortfarande på Lojsta hed
och det finns lika många lamm som människor. (Men
inte ett enda får, sådana finns bara på fastlandet).
På Gotland finns utmärkta möjligheter för såväl
elitidrottare som motionärer. Bland våra drygt 
föreningar finns alltifrån - och rollspelsföreningar
till medeltids- och idrottsföreningar. Ingen har särskilt långt till en idrottsplats och alla har nära till en
samlingslokal. Åttio mil kust i alla väderstreck skapar många sköna fritidsmiljöer liksom de gotländska
insjöarna som kallas träsk.
För mer information om kultur och fritid på Gotland,
kontakta:
Gotlands kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: -  
E-post: registrator_kff@gotland.se

natur och fritid
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Gotlands studentkår

RINDI
S

tudentkåren har ett eget kårhus vid Almedalen som kallas Rindiborgen. Här finns bland annat kårexpeditionen, kårtidningen
Hédera Hélixs redaktionsrum, kårstyrelsens kontor och ett pentry där
du vid lunchtid kan värma din medhavda mat.
Studentkåren har till uppgift att företräda och stötta studenterna i
frågor om utbildning och studiesociala frågor. Studentkårens kan ses
som studenternas fackförening som arbetar i förebyggande syfte, med
att förbättra utbildningarna och stärka studentens roll på lärosätet och
i samhället. Kåren arbetar även med sociala aktiviteter så som kårtidning, café och pub. Kårhuset är en plats där man kan umgås med sina
vänner och engagera sig i de aktiviteter som finns. Utöver pubkvällarna
brukar det ordnas sittningar av någon av de ämnesföreningarna som är
knutna till Rindi.

Studentkårens främsta uppgifter är att bevaka studenternas
intressen gentemot skola och samhälle och att skapa en
kreativ studiemiljö för sina medlemmar
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gotlands studentkår rindi

Studentkåren Rindi kan vara precis vad du själv vill
att den ska vara – om du saknar någon aktivitet så är
det upp till dig att dra igång den. På så sätt har fotomästeriet, köksmästeriet, ljudmästeriet, kårhusmästeriet, klubbmästeriet, barmästeriet, studentteatern
liksom improvisationsteatern bildats av engagerade
studenter. Kanske inte allt detta är aktivt just när
du kommer som ny student, men då är det bara att
ta nya tag. Ytterligare ett exempel på »vi gör nåt kul
ihop« är Rindikören, som sjunger vid många olika
evenemang som sittningar, Valborg och Lucia. Kören
brukar även ordna jul- och vårkonsert.

Medlem i Rindi
När du studerar vid en
högskola eller universitet
i Sverige måste du, enligt
lag, tillhöra en kår som är
knuten till det lärosäte där
du studerar. Detta kallas kårobligatoriet. Kårobligatoriet
finns för att garantera att
du som student har någonstans att vända dig om högskolan inte svarar mot de
förväntningar som du har
rätt att ställa.

För att bli medlem i Rindi
betalar du varje termin en
kåravgift. För aktuell kåravgift titta på www.rindi.com
Som medlem kommer du in
gratis på Rindiborgens pubkvällar. Du får också studentrabatt på olika ställen
runt om i Visby och på resor
inom Sverige.
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Ämnesföreningarna
När du studerar vid
Högskolan på Gotland
är du även medlem i en
ämnesförening. Det är
ämnesföreningarna som
står för den traditionella
»nollningen« vid höstterminens start. Nollningen pågår i cirka två
veckor och handlar om
att skapa gemenskap och att få en bra start på studietiden. Under nollningen tilldelas man även en »phadder« som finns där för att stötta de nya studenterna
och svara på allehanda frågor.
Mer om ämnesföreningarna hittar du på kårens
hemsida, www.rindi.com.

Studentrepresentation
För att säkra kvalitén i
utbildningarna finns det i
alla högskolans beredande
och beslutande organ studentrepresentanter.
Studentrepresentanterna
utses av Studentkåren och
har som uppdrag att föra
fram studenternas talan
och perspektiv till högskolan. Högskolan på Gotland
anstränger sig för att ta
vara på studenternas åsik-

Kontakta oss!
Gotlands Studentkår Rindi
Tel: -  
Fax: -  
E-post: rindi@hgo.se
Information finns även på Rindis hemsida:
www.rindi.com

ter. Det gör det kul att vara
delaktig.
För att se vilka nämnder
som finns, gå in på
www.hgo.se eller
www.rindi.com
Är du intresserad kontakta
ordförande@hgo.se
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Jag ska jobba som
lärare och njuta!
namn Andreas Persson
utbildning Lärarutbildning
hemort Visby
fritidsintressen Böcker
och film.
därför valde jag
högskolan på gotland
För att jag ville bli lärare, det
är en jättemöjlighet att den
utbildningen finns här.
om högskolan tycker jag
Vi har en mer personlig högskola – jag tror att det har att
göra med att den inte är för
stor, man känner igen folk,
man kan prata med lärarna
mitt i korridoren – det gör den
personlig tycker jag.
framtidsdrömmar Jag ska
jobba som lärare och njuta!
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Studerandeavdelningen

O

m du inte hittar svar på dina frågor om kurser och program
på vår hemsida eller i vår katalog är du välkommen att kontakta studerandeavdelningen på telefon -   eller e-post:
studavd@hgo.se. Studerandeavdelningen hjälper dig dessutom med studievägledning, studenthälsa, stödsamtal, stöd till funktionshindrade,
frågor om behörighet och antagningsfrågor, högskoleprov, utlandsstudier, examina och information om arbetsmarknad m.m.

Distansstudier

M

ånga av våra studenter läser på distans. Distansutbildning är
en möjlighet för en bredare målgrupp att ta del av högskolans utbud. Utbildningarna är uppbyggda så att studenterna kan följa
utbildningen via en vanlig dator med modem. I virtuella klassrum
möter studenterna sina lärare och kurskamrater. Trots att studenterna
inte finns på plats har de alltid möjlighet att få hjälp och stöd i sina
studier. Lärare, personal vid IT/Helpdesk, kurssekreterare, studievägledning, bibliotek och andra gör allt de kan för att alla ska känna sig
motiverade och delaktiga.
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Studentinflytande,
jämställdhet, social och
etnisk mångfald

R

edan / när Högskoleverket utvärderade hur universitet
och högskolor arbetar för att utveckla kvaliteten inom sin verksamhet när det gäller jämställdhet, studentinflytande och social och
etnisk mångfald lyftes Högskolan på Gotland fram. Men naturligtvis
nöjer vi oss inte med att vara bättre än andra. Därför har högskolan
tagit fram Lokala föreskrifter för studenternas arbetsvillkor.
Jämställdhet
Högskolans policydokument och handlingsplan för jämställdhetsarbetet presenterades i sin helhet i den bok med goda exempel som Högskoleverket sammanställde efter sin kvalitetsutvärdering. Jämställdhetsplanen omfattar såväl studenter som de anställda.
Jämställdhetsfrågorna är mycket viktiga i vår verksamhet och vi
arbetar aktivt med att bli ännu bättre.

studentboende
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Social och etnisk mångfald
Högskolan har självklart en handlingsplan för främjande av etnisk
mångfald. Även denna handlingsplan omfattar anställda och studenter. Att verka för en social mångfald vad gäller studier på högskolenivå har, ända sedan Högskolan på Gotland etablerades, varit ett övergripande mål för verksamheten.
Arbetet med kvalitetshöjande frågor och åtgärder är mycket viktiga
för oss som ny högskola. Studenterna är en förutsättning för att detta
kvalitetsarbete blir framgångsrikt.
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Jag vill arbeta internationellt
utan att vara bunden till ett land
namn Philip Kellin
utbildning IBR, International Business Relations
hemort Stockholm
fritidsintressen Jakt och
skidåkning.
därför valde jag högskolan på gotland En helt unik
studiemiljö med mycket bra
studiero.
om högskolan tycker jag
Skolan ligger på en ö som
man med fördel kan beskriva
som lugn och harmonisk.
Miljön med sån närhet till
havet har en skön inverkan på
mig, den skapar ett lugn. Det
är perfekt tillsammans med
goda studiemöjligheter och
skapar en fulländad studieupplevelse.
framtidsdrömmar
Att arbeta internationellt utan
att vara bunden till ett land.
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Being here on Gotland is really nice
name Karolina Spudvilaite
studying Full Master in Business
Administration, Baltic Sea Management Academy.
country Lithuania
hobbies I like films and dancing
(latino).
why gotland university? I was
offered to go on an exchange program, I got to choose whichever
place I wanted and I chose Gotland University.
future I want to get a good job!
about gotland Being here on
Gotland is really nice, the town,
the people, the small university
and the advantage it has of being
a close community – it is all really,
really nice! Gotland is a very good
place for learning Swedish, too.
And the facilities, what more can
I say?

gotland university

Gotland University

H

ögskolan på Gotland har etablerat kontakter med många
utländska lärosäten. Främst satsar vi på samarbete inom östersjöregionen och med universitet belägna på öar inom och i anslutning till
-området.
Vi ingår i ett antal internationella nätverk och sänder ut våra studenter på utbytesstudier via de internationella organisationerna Nordplus och Erasmus. Hos oss har du möjlighet att ta del av :s stipendier för att studera i utvecklingsländer. Du kan även söka något av de
många stipendier högskolan fått möjlighet att dela ut om du vill förlägga en utbytesstudietermin eller projektstudieperiod utomlands.
Vill du praktisera utomlands finns till exempel ett europeiskt nätverk för kvinnliga studenter i teknik och samhällsvetenskap. Vi erbjuder också studenter att delta i arkeologiska utgrävningar i Vitryssland,
Ukraina, Ryssland, Baltikum och Portugal. Du kan även genomföra
projektvistelser i byggnadsrestaurering i dessa länder samt Rumänien,
Italien, England och Spanien.
Möjligheterna är många och världen ligger öppen.
Kontakta oss!
Internationella sekretariatet
E-post: internationaloffice@hgo.se
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Innova Gotland

V

id Innova Gotland arbetar vi för att du som student ska få bra
kontakter med omgivande näringsliv och samhälle samt att de i
sin tur ska se Högskolan på Gotland som en naturlig samarbetspartner. Innova Gotland förmedlar projekt-, examens- och uppsatsarbeten
genom regelbundna kontakter med ett stort antal större och mindre
företag. Det innebär att du under din utbildning kan få prova dina teoretiska kunskaper hos någon av våra samarbetspartners. Vill du starta
och driva företag under din studietid finns vi här för att stödja och lotsa
dig. Innova Gotland ligger mitt i Campus och ger dig möjligheter att
nå företag och samhälle i hela regionen.
Innova Gotland. Tel: -   www.hgo.se/innova

Gotland Interactive Park

G

otland Interactive Park, , är en mötesplats för de studenter,
forskare och lokala entreprenörer som vill starta eget företag eller
utveckla tjänster för det interaktiva mediet.  stödjer idag projekt
och företag inom spelutveckling, turisttjänster samt tjänster för den
offentliga sektorn.
www.gotlandinteractive.com

innova gotland / gotland interactive park 29
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Almedalsbiblioteket
Ett integrerat folk- och högskolebibliotek

A

lmedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och högskolebibliotek i
direkt anslutning till högskolan. Biblioteket invigdes  och
är ett exempel på hur Gotlands kommun och Högskolan på Gotland
skapar gemensamma lösningar som gynnar alla. För dig som student
betyder det att du får tillgång till ett riktigt stort bibliotek. Almedalsbiblioteket har cirka  anställda som hjälper dig att hitta i databaser
och i hyllorna med över   böcker. Här finns också tysta studieplatser, gruppstudierum och enskilda studieplatser med dator.
I anslutning till biblioteket ligger LärCentrum. Det finns som ett
stöd för dig i dina studier. Här kan du dessutom få hjälp om du vill
komplettera din utbildning med någon spännande distanskurs från en
annan högskola.
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Högskolan är liten, intim och det
gör att det är bra sammanhållning
namn Peter Mårtensson
utbildning Varvar arkeologi och
historia med projektledning och
ledarskap.
hemort Perstorp
fritidsintressen Oj, sjunger i
band, och festar gör man ju.
därför valde jag högskolan
på gotland För att de har den
bästa arkeologiutbildningen i
Sverige, mycket praktisk undervisning, mycket tid i fält.
om högskolan på gotland
Högskolan är liten, intim och det
gör att det är bra sammanhållning. Det är kul på Gotland året
runt, om man väl engagerar sig.
Gärna i kåren och kårverksamheten, man träffar mer folk och
det blir roligare.
framtidsdrömmar Jag tror att
min utbildning med mycket praktik gör det lätt för mig att få jobb
utomlands.

32 studentboende

studentboende

Studentboende

D

e traditionella studentbostäderna i Visby ligger inom gång/
cykelavstånd från högskolan och de flesta har uppkoppling
till högskolans nätverk, antalet lägenheter är dock begränsat. Istället
finns många privatvärdar som under sommaren hyr ut sina bostäder
till turister, men under läsåret till studenter. Dock kan man inte alltid
räkna med att få ett boende med gång/cykelavstånd till högskolan.
Boendegaranti
Det är inte alltid så lätt för dig som nybliven student att hitta rätt omedelbart. Därför erbjuder vi en boendegaranti. Den omfattar dig som
antas till heltidsstudier om minst  poäng per termin och innebär att
du som i god tid anmäler behov av boende på Gotland garanteras detta
fr.o.m. terminsstarten. Boendegarantin gäller ej för sommarterminen.
Boendegarantin ger dig ett boende med lägst vandrarhemsstandard
(dela rum kan bli aktuellt). Tiden som boendena upplåts varierar med
boendeform och hyresvärd. De ligger på cykelavstånd eller har allmänna kommunikationer till centrum. Garantin innebär inte att du
får en egen bostad utan att vi hjälper dig med en temporär lösning
genom vår förmedling. Om du inte hittat något boende inför terminsstarten så kan vi garantera dig tak över huvudet till dess att du hittar ett
permanent boende som passar dig. Kontakta Rindis bostadsförmedlare
på telefon -   eller e-post bostadsformedlingen@hgo.se om
du vill veta mer.
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Folkbokföring
Du måste folkbokföra dig i Gotlands kommun om du flyttar hit. Du
hämtar blankett på posten, försäkringskassan eller skattemyndigheten.
I och med folkbokföringen så får du »Gotlandsrabatt« på båtarna till
fastlandet (gäller för resan, hytt, bil etc).
Bostadsbidrag
När du är folkbokförd på Gotland och har funnit din bostad kan du
söka bostadsbidrag. Bostadsbidrag beviljas av Försäkringskassan. Information och blanketter hittar du på www.fk.se eller via kundtjänst, telefon -  .

studentboende

Adresser för dig som söker bostad
På Rindis hemsida www.rindi.com finns all information man kan tänkas behöva i
letandet efter ett boende. Här följer ett urval av förmedlingar och hyresvärdar.
Rindis boendeförmedling
Tel: 0498-29 98 53
E-post:bostadsformedlingen@hgo.se
AB Gotlandshem
Det bostadsbolag som har de största
antalet studentlägenheter i Visby.
Hemsida: www.gotlandshem.se
Tel: 0498-20 39 30 (talsvar)
Tel: 0498-20 39 20 (marknadsavd.)
Kåcu AB
Tel: 0498-20 79 79, 0739/17 03 00
Fax: 0498-27 13 70
Gotlandsresor AB
Sköter uthyrningen av 120 st studentlägenheter i Visby. Har även andra
boendealternativ att erbjuda.
Hemsida: gotlandsresor.se/
studentboende.asp
Tel: 0498-20 12 60
Blåeld Fastighetsaktiebolag
10 möblerade studentlägenheter på
28 kvm i Visby, 1,7 km från högskolan.
Tel: 0705-45 15 38

Visby Lasarett
/Bostadsfunktionen
Alla rum är traditionellt korridorsboende. Gemensam dusch/wc och
kök/allrum.
Tel: 0498-26 80 48
Hotell Solhem
17 lägenheter med eget pentry. Alla rum
och lägenheter har fast uppkoppling till
högskolans datanät och Internet.
Hemsida: www.hotellsolhem.se
Tel: 0498-25 90 00
Fax: 0498-25 90 11
Hotell Stenugnen
Rum med del i kök i Visby centralt vid
hamnen. Hyr ut läsårsvis. Rummen har
bredband.
Tel: 0708-65 34 14
Boende Visby/Köpmannen
21 st fullt moderna små lägenheter i
Visby med gångavstånd till högskolan.
Hemsida: www.boendevisby.nu
Tel: 0498/21 11 41, 070/552 73 83

35

36 resa till och från Gotland

Resa till och från
Gotland
Destination Gotland
Båtresor från Visby
till Nynäshamn/
Oskarshamn.
www.destinationgotland.se
(internetbokning)
Tel: 0771-22 33 00
Gotland City
Resebutiken mitt i Stockholm (Kungsgatan 57 a).
www.gotlandcity.se
Tel: 08-406 15 00
Skyways
Flygresor mellan Visby
och Arlanda/Bromma.
www.skyways.se
(internetbokning)

G

otland är en ö mitt i Östersjön utan landförbindelse, nio mil från den svenska kusten och
 mil från den lettiska. Det geografiska läget gör oss
extra beroende av goda kommunikationer.
Ingen annanstans i Sverige finns så många dagliga flygavgångar som mellan Stockholm och Visby
(Bromma, Arlanda). Restiden är cirka  minuter.
Med snabbfärjorna tar du dig snabbt och smidigt
över havet till Nynäshamn och Oskarshamn dagligen, året runt, och som gotlänning har du rabatt på
båtresorna. Resan tar cirka tre timmar. Välj mellan
olika plats- och prisalternativ för att få så bra resa
som möjligt. Studentrabatter finns på både flyg och
båtar.

Tel: 0771-95 95 00
Gotlandsflyg
Flygresor mellan Visby
och Bromma.
www.gotlandsflyg.se
(internetbokning)
Tel: 0498-22 22 22

Resa på Gotland
I Visby går det utmärkt att ta sig fram på cykel, men
självklart finns det även kollektivtrafik både i stan
och på landsbygden.

resa till och från Gotland
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Länkar
Vill du veta mer om Gotland?
www.gotland.se Gotlands kommuns hemsida med information om boende, kulturliv, fritidsutbud, samhällsservice m.m.
samt nyttiga länkar för dig som är student.
www.flyttatillgotland.nu
www.i.lst.se Länsstyrelsen i Gotlands län
www.gotland.info
www.gotland.net
www.guteinfo.com

Foto:

Katarina Grip Höök, Raymond Hejdström, Thore Nilsson,
Helena Duveborg, Per Henrik Ekö, Per Ola Fors, Anja Hjelte, Anton Kalm,
Helene Löfman, Marie Rosengren, Ilse Vuijsters.

studentboende
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Närhet …
Allt finns runt knuten! Affärer, post, bank,
gym, butiker, vårdcentral, bibliotek, museer,
tandläkare, frisör... Detsamma gäller närheten
och tillgången till kommunens förvaltningar,
länsstyrelsen, museer, landsarkivet m.m. Livet
och studierna blir lite enklare här. Du kommer
lite närmare människor. Hos oss är det nära
till lärare och ledning. Själv försvinner du inte
i mängden, här är du en individ.

Gotlands kommun 621 81 Visby. Tel. 0498-26 90 00. www.gotland.se
Högskolan på Gotland Cramérgatan 3, 621 67 Visby. Tel. 0498-29 99 00. www.hgo.se

