
Välkommen Student till Karlskrona City  
Vad roligt att du valde att fortsätta dina studier just här i Karlskrona! Det kan ta tid att komma in i nya 
rutiner vad gäller att vara ifrån sin familj och sina vänner, till nya studier och hitta nya vänner.    
Vi vill med detta välkomstbrev sammanställa och förenkla din vardag med en liten inventering i din nya 
stadskärna. Stadskärnan Karlskrona City är en liten lagom stad, lättillgänglig på en ö mitt ute i havet med mycket unika 
-secondhand- och kända kedjebutiker. Här hittar du caféer, restauranger, pubar, hotell och gym så att just du ska trivas. 
Vi ses i City! 

 
- Från BTH till Stortorget:  Promenad: 20-30 min. Cykel: 
10 min. Buss: 10-15 min. Bil: 8 min
- Från Hyper Island till Stortorget: Promenad: 10-12 
min. Cykel: 4-5 min. Bil: 4 min.  

Välkommen till våra sociala medier 
@KarlskronaCity för aktiviteter, handel och 
erbjudanden i stan. De flesta 
Karlskronaverksamheter har sociala 
medier, hitta dina lokala favoriter och följ även dom för 
att inte missa roliga reor, liveshopping, nyheter mm. Hos 
Karlskronakrogarna kan du uppleva 
livemusik, quiz-nights, bordtennis, shuffelboard, kareoke 
mm. Information får du via deras sociala medier. 
Verksamhetslista hittar du på 
www.karlskronacity.net. Året om sker event och 
aktiviteter i Karlskrona, förutom de på Karlskrona 
Krogarna så hamnar en hel del event och 
sportarrangemang i Visitkarlskronas 
eventkalender, kalendern hittar du även i 
KarlskronaAppen som finns att ladda ner 
kostnadsfritt. Ett stenkast från Karlskrona City hittar du 
Cyberzone som har bowling, lasergame, biljardbord mm. 

Mitt i stan har du en hel del gym som erbjuder både pass 
och träningsmaskiner. Här kan du skaffa 
medlemskap, en del med förmånliga studentpriser. 
Karlskrona erbjuder även utegym bakom Brinova Arena. 
Simhall med olika bassänger och varmbad (renoveras) 
hittar du i stan och är du tuff så har du en mängd 
badplatser att ta dig ett uppfriskande dopp i året om. 
Gillar du andra havsaktiviteter så kan du hyra SUP och 
kajaker på Fisktorget som tar dig ut i skärgården. 

Byt miljö och sköt dina studier på ett lokalt café. 
Vi rekomenderar att besöka olika för att hitta just din 
favorit. Eller varför inte hitta en lugn härlig 
utomhusplats för dig och din laptop för att boosta 
motivationen. 

Är du en driven student så efterfrågar många både 
restauranger och butiker extrapersonal på kvällar och 
helger, välkomna in med ert CV. 

Ta dig till Karlskrona City

Sociala medier & Inspiration

Träning i City

Studiemiljöer i City

Studentrabatter

Extrajobb

- Akademibokhandeln, 4 för 3 på block & pennor 
- Cassiopeia, 15% på hela köpet
- Cervera, 12 % på hela köpet 
- Datoraffären 20 % på IT-hjälp & datorservice 
- Elsas lilla krog, gratis ekologiskt bryggkaffe till maten 
- Garment klädbutik, 10 % på hela köpet
- Frisörverkstan, 10 % för behandling innan kl. 15.30 
- Hemmakväll, 10 % på lösgodis 
- Henriettas spinn & Garn, 10 % på hela köpet 
- Jeansbolaget, 10 % på hela köpet 
- Karlskrona Mikrobryggeri, Studentöl & small pizza 120kr  
(ord. pris 175kr). 
- Kim Färms Guldsmide, 15 % på silversmycken 
- Lindex, 10 % på hela köpet 
- No Generation, 20 % på hela köpet 
- Qarma fest, bröllop & skönhet, 10-15 % på hela köpet  
- Salong Etage, 20% på alla behandlingar innan kl 15
- Scorett, 15 % på hela köpet 
- Simsalabim pyssel & presenter, 10 % rabatt 
- Smycka, 10 % på silversmycken i butik
- Stars & Stripes, 15% måndag- torsdag 
- Subway, 10 % vid köp av valfri meny 
- The Bodyshop, 10 %  på hela köpet 
- Ti Amo underkläder, 15 % på hela köpet 
- Vero Moda, 10 % på hela köpet 
- Wachtmeister skräddare, sko & nyckelservice, 15 %  
- Wayne´s Coffee, 10 % på hela köpet fram till kl 11.

Gäller i Karlskrona, i verksamheten vid uppvisande av 
giltligt studentbevis. Gäller tillsvidare på ordinare priser, 
kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.  

Avvikelser kan förekomma.  
För kontaktuppgifter till butik gå in på www.karlskronacity.netWelcome to Karlskrona City

Digital karta till 
dina lokala rabatter



Välkommen Student till Karlskrona City  

Rabattbeskrivning
Akademibokhandeln: 4 för 3 på block & pennor.

Cassiopeia: 15% på hela köpet.

Cervera: 12 % på hela köpet. Erbjudandet gäller  
nästan alla svarta priser, exklusive följande: vintage,  
mikrovågsugnar, grillar, rökar, pizzaugnar, möbler,  
Vitamix, Ankarsrum, Moccamaster, Smeg D&G,  
Delonghi och presentkort.

Datoraffären: 20 % på IT-hjälp och Datorservice både i 
butik och i hemmet. Gäller arbetskostnad och inte  
eventuella delar som köps i samband med servicen.

Elsas Café: Gratis ekologiskt bryggkaffe i samband med 
köp av valfri maträtt.

Garment: 10 % på hela köpet.

Frisörverkstan: 10 % för behandling innan klockan 
15:30.

Hemmakväll: 10 % på lösgodis.

Henriettas Spinn & Garn: 10 % på hela köpet.

Jeansbolaget: 10% på hela köpet.

Karlskrona Mikrobryggeri: En 30cl studentöl och en 
small pizza för 120kr (ordinarie pris 175kr).

Kim Ferms Guldsmide: 15 % på alla silversmycken.

Lindex: 10 % på hela köpet

Malkars träningscenter, få en extra månad på köpet. 

No Generation: 20 % på hela köpet. 

Qarma: 15% rabatt på fest/ balklänningar samt 
festtillbehör så som väskor, sjalar, smycken och boleros.
10% på behandlingar i salongen samt hudvårdsproduk-
ter, makeup och hårvård.

Salong Etage: 20% på alla behandlingar fram till kl 15. 
Gäller ej extensions 
 
Scorett: 15 % på hela köpet om du är/blir medlem i deras 
Solemate Club.

Simsalabim: 10 % på hela köpet,  blir du dessutom 
medlem i deras unika kundklubb så får du fler 
erbjudanden och rabatter.

Smycka: 10 % på alla silversmycken i butik, ej 
beställning.

Stars & Stripes: 15% rabatt. Gäller måndag -  torsdag 

Subway: 10 % vid köp av valfri meny (macka/sallad/wrap 
+ en dricka + kaka/chips/äpple/donat Dots)

The Bodyshop: 10 % på hela köpet.

Ti Amo underware: 15 % på hela köpet.

Vero Moda: 10 % på hela köpet.

Wachtmeister Sko & Nyckelservice: 15 % på lagning av 
skor, skrädderiarbete på jackor, byxor mm, samt  
kopiering av nycklar och lagning av telefon.

Wayne´s Coffee, 10 % på hela köpet. Erbjudandet gäller 
endast från öppning fram till 11.00 alla dagar.

Rabatterna gäller i Karlskronas stadskärna, fysiskt i verksamheten och vid uppvisande av giltligt studentbevis. 
Erbjudanden gäller tillsvidare på ordinarie priser, kan inte kobineras med andra rabatter och erbjudanden. 
Avvikelser kan förekomma. För kontaktuppgifter till verksamhet gå in på www.karlskronacity.net


