
Varningför Kista - inga fler studenter hit
DEBATT

"Kista Centrum
är oerhört trist,

kultur- och
nöjesutbudet är

lika med noll
och likrimingen

är total"

David
Bonde

arstuderande

J ag stu derar jus t nu bland annat i
Electrum i Kista utanför Stock

holm. Tidigare har jag läst vid KTHs
cam pus, Stockholm s universitet i
Frescati och diverse institutioner
tillhörande universitete t placerade i
Stockholms innersta d.

KTHs rektor, Anders Flods tröm,
deklarerade i våras sto lt att KTH
skulle utöka sin utbildningsinsats
inom IT-området, och att flera tusen
nya platser skulle hamna i Kista .
Frågan är om han tar till vara stude n 
temas intressen bäst på det sän et?

Mitt svar är ett klan nej. Jag har
frågat m ånga av mina medstudenter
som har erfarenhet av att studera på
andra ställen, vad de tycker om Kista
som stu dieort . Ingen av dem gillar
Kista, en del före drar til l och med
Frescati som annars brukar vara ett
populärt hatobjekt bland Stockholms
stude nter.

Kontentan är att ingen är positiv till
Kista. Detta borde Anders Flodström,
och andra IT-företag, ta till sig innan
de beslutar om var etableringarska
ske.

I princip finns det inga fördelar
med Kista. Läget gör det sv årt att
bedriva någon verksamhet bredvid
studierna i Kista : det är sv årt att läsa
parallella utbildningar, de t är svårt att
arbeta extra på vardagar - sysslor som
borde uppmuntras.

Miljön i Kista inbjuder inte heller
till några storverk. Kista Cen

trum är oerhö rt trist. Kultur- och
nöjesutbudet är lika med noll och
likri tningen är total. Kista ligger
dessutom rent geografiskt långt från
platser där ett rimligt kulturutbud kan
hittas och konsumeras. Glöm att
någon kommer att vilja gåpå konsen
eller teater på distans, även om det är
tekniskt möjligt (vilket en god
middag på distans inte är), de närmas
te decennierna.

Inte ens lunchrestaurangern a i Kista
är särskilt bra - elle r ens acceptabla .
Dessutom är dessa restauranger i
Kista avsevärt dyrare.

Ericssons bedövande närvaro i
Kista är in te heller någon direkt
stämnings höjare bland studenter.

Summerar man allt detta är det
uppenbart att Kista har brister som
studie- och arbetsort. Dessa brister
leder till en banalisering av de allra
flesta människorna som tvingas verka
där dagligen. Är detta verkligen
ön skvärt?

Här kommer jag au tomatiskt in på
nästa fråga : företag som försöker
rekrytera attraktiva IT-utbildade
studenter - det är ju bara några veckor
sedan CS beskrev hur halvfärdiga
studenter värvas som konsulter 
borde se över var de har sina kontor.

Det är ett stående skämt bland
studenter i Kista att "först pluggar
man här flera år och sedan ska man
dessutom tvingas arbeta här".

Det är in gen fördel att koncentra
tionen av IT-företag är så hög i Kista .
Det är istället en stor nackdel.

Studenter - framtidens an ställda 
vill ha mer än bara utbildning. Att
arbeta, eller studera, i Kista ses som
ungefar lika attraktivt som att bo i
någon av Kistas grannförorter. trots
att arbetet eller studierna i sig kan
vara hur stimulerande som helst. _


