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K2A inleder samarbete med Mattecentrum 

K2A har ingått ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Mattecentrum. Första steget i 
samarbetet blir att öppna räknestugor i K2A:s lokaler i de befintliga studentboendena i Umeå och 
Örebro där grundskole- och gymnasieungdomar ska erbjudas gratis läxhjälp i matematik. Uppstarten 
av de nya räknestugorna planeras till hösten 2017. 

K2A är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för 
alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv 
kundnära förvaltning. K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus utvecklar studentbostäder som idag 
erbjuds i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Ytterligare studentbostäder kommer att 
uppföras i Lund, Växjö, Karlstad och Sundsvall. Målet är att Svenska Studenthus ska bli rikstäckande 
när det gäller studentbostäder. 

Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp till barn och unga över hela Sverige. I 
föreningens räknestugor får eleverna hjälp i sina studier av volontärer som älskar matematik och 
brinner för att dela med sig av sina kunskaper.  

Nu går K2A in som sponsor till Mattecentrum och tillsammans ska de båda organisationerna starta 
upp räknestugor i K2A:s befintliga lokaler i anslutning till bolagets studentbostäder. Först ut blir 
nya räknestugor i Örebro och Umeå. 

På K2A:s studentboenden bor många studenter som går på matematikrelaterade utbildningar och 
dessa kommer att erbjudas att bli volontärer i räknestugorna. Volontärskapet ger både en möjlighet 
att hjälpa yngre ungdomar att förbättra sina matematikkunskaper och få en fin merit för framtiden. 

– Eftersom K2A, genom Svenska Studenthus, har stort fokus på studenter och utbildning så känns det 
naturligt och viktigt att, inom ramen för vårt arbete med CSR, stödja Mattecentrums verksamhet och 
hjälpa barn och ungdomar att fördjupa sig i matematik, säger Johan Knaust, vd på K2A.  

– I de nya räknestugorna får yngre elever både en möjlighet att besöka studentboenden och få hjälp 
av universitetsstudenter som kan bli förebilder för eleverna. Det tror vi inspirerar fler unga att välja 
högre utbildningar inom matematik i framtiden, säger Karolina Lisslö, Mattecentrums 
generalsekreterare. 

Om Mattecentrum 
Mattecentrum är en ideell förening som sedan 2008 erbjudit gratis hjälp i matematik till elever i 
Sverige. Mattecentrum driver 115 räknestugor i veckan i 34 städer från Malmö i söder till Råneå i 
norr samt de webbaserade studieverktygen Matteboken.se, Pluggakuten.se och Formelsamlingen.se. 
Läs mer på www.mattecentrum.se. 

 



  
 

 

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 
Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 
Emma Nyborg, Kommunikationsansvarig Mattecentrum, 072-547 35 59, emma@mattecentrum.se 
 
 

 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar 
hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal 
universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 3 600 
bostäder, varav cirka 2 100 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska 
Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se.  
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