
  



Hej och välkommen!  
 
Först och främst, grattis till platsen på Sjuksköterskeprogrammet på Linköpings 
Universitet i Norrköping! Vi som har gjort den här boken är ORGANisationen. 
Vi är sjuksköterskeprogrammets fadderi i Norrköping och vi vill önska dig 
varmt välkommen till världens bästa utbildning! 
 

Kanske är det så att du är nervös och har hundra frågor som du vill ha svar på? 
Förhoppningsvis kan en del av din nervositet lugnas ner och vi kan svara på en 
stor del av dina frågor genom denna lilla bok. Även om du känner att du har 
frågor efter denna mottagningsbok så kan du vara lugn, vi faddrar finns här för 
att hjälpa dig!  
 

På höstterminen startar vissa av Medicinska fakultetens-program här på 
Linköpings universitet med en så kallad mottagning. I samband med uppropet är 
ni varmt välkomna att delta i denna mottagning som startar Torsdag 20/8! 
Se till att följa oss på våra sociala medier där vi publicerar tid och plats för 
aktiviteter!  
 
 
             Organisationen Fadderi                                @Organisationenfadderi 
 
 
 

 



Årets mottagning är unik och ett första för Linköpings Universitet och alla dess 
mottagningsarrangörer efter utbrottet av Covid-19. Under dessa rådande 
omständigheter så vill vi meddela att vi följer alla riktlinjer och regler från Regeringen, 
Folkhälsomyndigheten, Medicinska Fakulteten på Linköpings Universitet samt 
Linköpings Universitet. Alla aktiviteter är anpassade och förhåller sig till att minska 
spridningen av Covid-19, det går även att besöka https://insidan.liu.se/HR-
Personal/coronavirus?l=sv för mer information om hur Linköpings Universitet agerar.  
 
Om du mot förmodan känner dig förkyld, febrig, snuvig eller sjuk under mottagningen 
så uppmanar vi dig att stanna hemma och följa de riktlinjer som finns och hoppas att du 
kan återansluta till mottagningen när du är frisk.  
 
Nu kanske du undrar, “Vad är en mottagning”?  Under mottagningen är det framförallt 
ni i klassen som får chansen att lära känna varandra. Men ni får också lära känna oss 
faddrar, äldre kursare och studenter från andra program. Vi kommer blanda lekar, käk, 
sittningar och aktiviteter med massa skratt under denna tid! (Schemat för mottagningen 
presenteras längre ned i denna bok). Alla aktiviteter som är alkoholrelaterade finns det 
alltid alkoholfria drycker och nyktra faddrar! 
 
Alla aktiviteter är frivilliga, du är helt enkelt med på så mycket du vill, orkar och 
kan men självklart hoppas vi faddrar att se så många som möjligt under mottagningen!  
Ännu en gång, VARMT VÄLKOMNA till Linköpings Universitet! 
 

 
 



 

En kår nära dig! 

STORT GRATTIS till din plats här på 
Medicinska fakulteten! 

Du har en spännande tid framför dig, början på en 
ny del av livet som utan tvekan kommer bli helt 
fantastisk. 

Consensus är studentkåren för alla studenter vid 
Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. 
Tillsammans med sektionen på ditt program ser vi 
till att din utbildning håller högsta kvalitet och att 
miljön du vistas i är den bästa möjliga för att du 
ska lyckas med dina studier. Som kårmedlem gör 
du din röst hörd på universitetet och får även till-
gång till många rabatter, till exempel på kårhusen 
och många av deras event och gratis frukost sista 
tisdagen och torsdagen innan CSN varje månad! 

Gå in på medlem.consensus.liu.se för att bli 
medlem! Du kan läsa mer om oss och vår verksam-
het på www.consensus.liu.se. 



 

CAFÉ ÖRAT
Ditt kårcafé

Café Örat är ditt kårcafé och drivs helt av student-
er för studenter som en del av studentkåren Con-
sensus verksamhet. Här kan du köpa kaffe och 
fika till ett studentvänligt pris, sitta och plugga 
eller umgås med dina vänner! 

Café Örat ligger på bottenvåningen i Kårhuset 
Örat på Campus US. 

Vill du ha gratis kaffe hela terminen och dessu-
tom få gå på en härlig tackfest?  Bli caféarbetare 
på Café Örat! Mer info får du i början av terminen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gå in på www.antagning.se och tacka JA till 
din utbildning! 

Njut för att du kommit in på denna fantastiska 
utbildning! 

Läs igenom mottagningsboken!!! 

Gå in på 
https://minit.liu.se/activation/selectauth och 
skaffa dig ett LiU-id. Du loggar in med 
inloggningsuppgifter från antagning.se och 
följer sedan instruktionerna.    

Ska du flytta till Norrköping från annan ort 
kan det vara skönt att ha ett tak över huvudet! 
På studentbo.se kan du hitta många mysiga 
lägenheter. Finns det ingen ledig just nu så 
hjälper de oftast till att hitta ett temporärt 
boende tills vidare. Om du inte hittat något 
innan studiestart hjälper vi dig!  

    

Studenter är (vanligtvis) inte de rikaste så att 
få lite stöd från CSN kan därför inte vara helt 
dumt! Om du känner att du behöver lite extra 
tillskott i plånkan – klicka då in dig på 
www.csn.se 

Glöm inte att gå på uppropet den 24/8 för att 
inte förlora din plats på universums roligaste 
utbildning! Tid och lokal meddelas omkring 
10/8.  

Nu är du redo att kickstarta din utbildning! Så 
njut, ha kul, skratta, gråt och gå igenom några 
omtentor och se till att dessa tre år blir 
oförglömliga!  

Checklista för dig som nyantagen till sjuksköterskeprogrammet i Norrköping 



 
 
 

Sjuksköterskesektionen är sektionen för dig som läser till 
sjuksköterskor i Norrköping. Sjuksköterskesektionen ser till att 

villkoren för oss studenter är så bra som möjligt och att utvecklingen 
av utbildningen går framåt! 

 
 

 
 

SSK-sektionen Norrköping 
 

   
                                   Consensus – Medicinska fakultetens studentkår 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UPPSAMLINGSPLATS INFÖR AKTIVITETER UNDER MOTTAGNINEN 

Mottagningen 
som drar igång 
20/8 kommer att 
innebära allt från 
digitala inslag till 
fysiska träffar!  
 

Här, framför Campus (se 
bild) kommer ni som 
deltar i mottagningen att 
samlas inför de fysiska 
aktiviteterna. Detta kallas 
”Skvallertorget” 

Det kommer alltid 
finnas faddrar iklädda 
i lila ovve som möter 
upp er, det går inte att 
missa oss!  

Alla tider och 
aktiviteter kommer 
publiceras senare!  

Hittar du inte hit? 
Knappa in adressen:  

Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping 

Bredgatan 33, 

602 21, Norrköping  
   

 



 

 

 

Mottagningsschema! 



 
 

 
 

 

RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 

i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 

studentfester. Under 2019 återinvigdes vår anrika 
herrgård efter den mest omfattande renovering som 
gjorts under husets 50 år som kårhus

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Här kan 

du fika på Café Örat, använda studieplatserna eller hyra 
festvåningen.

KÅRALLEN är kårhuset som ligger stolt förtöjt mitt på 
campus Valla. Ombord finns rum för både studentkårer, 
föreningar och festerier. Här finns möjlighet att 
arrangera och delta i stora studentfester, och missa 
inte det studentdrivna caféet och de mysiga pubarna 
i Baljan!

TRAPPAN är kårhuset i Norrköping, mitt i strömmen. 

Hjärtat i campus Norrköpings studentliv där du kan 
plugga, pubba och klubba. Här finns studieplatser alla 
veckodagar med självservering av kaffe – helt gratis!

KOLLEKTIVET är kårhuset på Ågatan mitt i centrala 
Linköping. Här samsas på kvällstid stora sittningar 
och fester med föreläsningar, konserter och mycket 
annat. På dagarna fylls huset av studieplatser, café och 
konferenser.



ORDLISTA 
Vi vet att det är mycket att hålla reda på så här kommer en liten ordlista 

Liu-kort 

Med detta kommer 
du in på skolan, 
clinicum, 
campusbussen och id 
under tentor. Det är 
helt enkelt ditt livs 
viktigaste kort. 

DK 

Förkortning på 
Dalkarlen som är 
ett studentboende 
på St:Persgatan. 

ORGANisationen 

Ditt fadderi på 
sjuksköterskeprogrammet! 

SSKadat 

Sjuksköterskeprogrammets 
festeri! 

Eftersläpp 

Fest på bestämd lokal 
efter en sittning. 

Campusbussen 

Med campusbussen 
åker du gratis mellan 
Norrköping och 
Linköping med liu-
kortet. 

Gripen 

Studentbostad 
som ligger på 
Gamla 
Rådstugugatan 
38. 

ATityd 
Arbetsterapeuternas 

fadderi  

LATex 

Arbetsterapeuternas 
festeri! 

 

Overall 

Kallas ovve och varje 
program har en egen typ 
av overall med en viss 
färg. Sjuksköterske-
programmets ovvar är 
lila. 

Clinicum 

Ligger på våning 4 i 
Kåken och det är här 
vi övar på alla 
praktiska moment. 

Trappan 

Norrköpings 
häftigaste 
nattklubb. Det är 
här vi studenter 
dansar fuldans 
och myser på 
pubkvällar. 
Trappan drivs av 
studenter. 

 Sektionen 

Varje program har en 
sektion som ser till att vi 
studenter ska få det så bra 
som möjligt! 

Ovveinvigning 

Under Mottagningen får 
du chansen att köpa den 
vackraste ovven på 
campus. Framåt 
höstkanten är det dags 
för ovveinvigning med 
alla andra program! 

Studentfiket 

Ligger i täppan på 
våning 5 och säljer 
campus Norrköpings 
billigaste kaffe, 
endast fem ynka 
kronor! 

Fadderi 

Varje program 
har ett eget 
fadderi och är 
som mest aktiva 
just under 
mottagningen. 

Pateter 

De som tidigare har varit 
faddrar eller festerister. 

Kravall 

Står för krav på overall 
och är en fest som sker 
några gånger per år, då 
studenterna bär sitt 
finaste plagg, OVVEN! 

Mottagning 

Arrangeras av 
studenterna själva 
genom 
studentföreningar 
som är mer eller 
mindre knutna till 
utbildningsprogram.  

Festeri 

Varje program 
har ett festeri som 
är delaktiga under 
mottagningen. De 
anordnar många 
fester, sittningar 
och skoj resten av 
året. 

Finsittning 

En finklädd tillställning 
med trerätters middag med 
vett och etikett. 

Fulsittning 

En lite slafsigare 
tillställning med 

tvårätters där det mesta 
är tillåtet. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Paul Ward  

Termin 3 

En 22åring som kommer norr om 
gnällbältet, Köping, ja en annan del av 
Köping som även är känd för Tårtgeneralen. 
Köpingsbon är General i ORGANisationen 
och strävar för att en dag sitta bakom ratten i 
blåljusfordonet Ambulansen. Köpingsbon 
kan vara svår att spåra då han gärna springer 
bort till gymmet, till pendeln eller till ICA 
precis innan stängning för att köpa 
morgondagens matlåda, alltså panpizza. 
Generalen är gitarrfantast och kan upplevas 
som extrovert och sakkunnig gällande 
Amerikanskfotboll. För att hålla konditionen 
på topp löper Generalen till pressbyrån för 
kaffeköp 2 minuter innan föreläsningsstart. 
Generalen är supertaggad att träffa alla nya 
studenter och ge dem en dunderstart inför 
studier och studentliv här på Linköpings 
Universitet! #$% 

Alexandra Flyxén 

Termin 3 

Jag är Vice General i ORGANisationen, är 
23 år och kommer från sommarstaden Viken 
(Valdemarsvik). Som Generalen vill även 
jag sitta bakom ratten i ambulansen. Under 
skoltid hittar du mig med en Nocco i handen 
och på trappan får du leta lågt på dansgolvet 
och kolla efter en ljusslinga på grund av min 
längd. På fritiden springer jag gärna efter en 
fotboll eller utövar en av Sveriges mest 
populäraste sporter, hockey. Jag gillar 
struktur, ordning och är noga med det mesta. 
Jag ser fram emot att träffa er och ge den 
bästa möjliga starten inför studietiden! #$% 



Zsófia Szabó  

Termin 3 

Jag är en 20åring som kommer från 
Norrköpings grannstad Linköping. Born and 
raised i Östergötland har jag även plockat på 
mig en charmig men inte allt för grov 
östgötska.  

Jag är ORGANisationens kommunikatör. I 
framtiden kanske ni hittar mig lekandes 
försöka sätta en PVK på ett barn på en 
barnavdelning. Eller någon annanstans, 
återstår att se.  

På fritiden scrollar jag gärna på hemsidor 
och slösar bort CSN på smink och diverse 
onödiga skönhetsprodukter. 

Denna sminkgalna östgöte tipsar er om att 
plugga till tentorna i tid och att inte 
prokastinera, det är erfarenhetsbaserat att det 
inte hjälper i längden!   

Jag ser fram emot att träffa er.  

Hoppas vi ses på Nolle-p! #$% 

Linn Turesson 

Termin 3 

Linn 21 år, kommer från Söderköping men 
har flytt en timme bort till Finspång. Visste 
ni att det kallas äggskalle byn för att det är 
där man invigde sugklockan vid förlossning. 
Det var med hjälp av den jag kom till 
världen så jag passar in!  

Som vice kommunikatör har jag mycket bra 
info och pratar mycket, vill ni imponera på 
mig bör ni fråga om min hund. Men då får ni 
aldrig tyst på mig.  

Jag är supertaggad på att träffa er! #$% 

 
  



  

Moa Pettersson 

Termin 3 

En blivande 21:åring som kommer från 
småstaden Tranås. I organisationen har jag 
posten mottagningsbok och material men är 
också ordförande i 
sjuksköterskeprogrammets sektion här i 
Norrköping. 

I min framtid drömmer jag om att få arbeta i 
den luftburna ambulansen (helikopter eller 
flyg) där jag kan få arbeta alla de kunskaper 
jag samlat på mig som sjuksköterska!  

 

På campus går jag runt med en Nocco i 
handen, och vem vet, eventuellt en godisbit 
också &'( När jag inte spenderar min tid i 
skolan, så hänger jag i min lilla stuga på 
landet med min sambo och självklart 
godispåsen i högsta hugg medan jag bakar 
mina omtyckta kanelbullar &'(  

 

Nu vet ni mycket om mig, hoppas jag får 
veta lika mycket om er och att vi ses på 
mottagningen och i skolans korridorer! #$% 

Johan Karlsson 

Termin 3 

En blivande gubbe på 26 år som styr upp 
mottagningsbok och material. Låt inte min 
ålder lura er för jag orkar med att festa på 
Trappan och ha roligt med er.  

Jag kommer vara engagerad i sektionen i vår 
dessutom. 

Mina framtidsplaner för tillfället är att bli 
klar med utbildningen och jobba på sjukhus 
med något som många anser är äckligt (slem 
och sår). Då jag tänkt att jobba på ÖNH eller 
likande. 

 

En glad gubbe från lilla Malmslätt som 
ligger utanför Linköping. På campus kan ni 
se mig med en stor kaffe i ena handen och 
en lattebit i andra med datorn på ryggen.  

 

Min fritid spenderar jag antingen framför 
datorn, med sambon eller ute på en 
dansbana dansandes till bugg eller foxtrot. 

 

Jag hoppas att ni kommer att trivas på vårt 
campus och vi kommer dela många härliga 
skratt med varande! #$%   

 



Marjan Baran 

Termin 2 

Organisationens vice material och 
mottagningsboksansvarige är en sann 
Norrköpingsbo som varit på vift i världen 
men hittat hem igen. Marjan är 
Organisationens egna trötter, på 153cm kan 
hon hittas sovandes på sittningar, 
föreläsningar och campusbussen bland 
annat. När hon inte sover eller pluggar så 
kan hon istället hittas på yogamattan, eller 
framför guilty pleasuren 90 day fiance. I 
framtiden drömmer hon om att vara 
intensivvårdssjuksköterska och senare även 
doktor i vårdvetenskap. 

Marjans bästa minne från nolle-p är 
fulsittningen, vad ni än gör - missa inte 
fulsittningen! #$% 

Linda Villegas 

Termin 3 

Jag har posten kassa och spons. Jag är 21 år 
gammal och kommer från den okända 
by(hålan) Södra Vi, som ligger utanför ett 
litet samhälle i skogen som kallas 
Vimmerby. Mitt spirit animal är utan tvekan 
katter, då jag delar deras extrema passion att 
sova. Min fritid gillar jag att spendera 
genom att gå på äventyr, måla, och sitta 
bänkad framför Netflix. Jag hoppas ni är 
lika taggade som vi är och jag ser fram emot 
att hjälpa er kickstarta ert studentliv! #$% 

 

  



Hanna Martikainen 

Termin 3 

Jag är gückel i ORGANisationen 
tillsammans med Ellen. För 20 år sedan 
föddes jag i Motala och har sedan dess bott 
utanför Skänninge, men nu bor jag själv här 
i Norrköping. Jag läser gärna en bok, ofta 
med en kaffe i handen och solen i ryggen. 
Matlagning har jag sedan länge uppskattat 
och jag försöker just nu skapa de perfekta 
nudlarna för att göra studentlivet lite hetare. 
Det ska bli jättekul med en ny termin och att 
få träffa alla er som nu ska påbörja samma 
resa som jag själv började för ett år sedan! 
#$% 

Erika Ideskär 

Termin 3 

Jag är 21 åring från orten där östgötskan 
levererar och R blir W - Åtvidaberg. I 
ORGANisationen är jag vice gückel och i 
framtiden hittar ni mig på 
neonatalavdelningen. Om ni på campus är 
och hör en röst som säger ”jag har ingen 
matlåda”, ”jag har en fråga” eller ”jag måste 
berätta en sak”, då är det jag! En glömsk, 
energifylld och glad individ som på Trappan 
hittas långt in på dansgolvet och levererar 
fuldans. På fritiden promenerar jag 500 
miles and 500 more med min hund, men jag 
är även en fantast av serier, popcorn och att 
köpa jackor. Jag ser verkligen fram emot att 
få träffa er alla!!! #$% 

  



Melissa Valdani  

Termin 3  

23-åring som är född och uppvuxen i 
Uppsala, känd som studentstad samt den 
stad Veronica Maggio sjunger om i låten 17 
år! Jag har posten foto/film.  

 

 Skulle beskriva mig själv som honung med 
en del salt i. tips från mig till er: gör storkok 
för flera dagar i rad! (Jag börjar bli bättre på 
det men har lagt ner lite för mycket pengar 
på färdigmat hehe). Under tenta-perioder är 
det dock rekommenderat att köpa färdigmat, 
då hinner man ju plugga mer )*+,-.Fotografen 
ser fram emot att träffa nya ansikten och 
stora leenden. Ni har en väldigt rolig tid 
framför er #$% Mer får ni veta om ni lär 
känna mig! KRAM /012 

Ludwig Nilsson  

Termin 2 

28 årig musikälskande herbivor från landets 
tråkigaste stad, Katrineholm.  

Min post i ORGANisationen är vice 
foto/film, så vill du ha selfie-tips finns jag 
här för dig.  

Målet och drömmen är att bli av med 
rädslan för stick i fingret (att få framföra 
ambulansen är mål nr två).  

Jag ser jättemycket fram emot att få träffa er 
alla! #$% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linus Tell      Ellen Grönfeldt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Termin 3    

23 år från Norrköping 

I ORGANisationen delar jag posten foto/film 
med Melissa, där vi tillsammans ansvarar för att 
klippa ihop material ORGANisationen 
producerat.  

Är en jäkel på att vara sen till det mesta, men är 
ganska kul när jag väl kommer. Gillar epa-
traktorer med hög bas. Ni hittar mig ofast på 
diverse parkeringar hos samtliga 
livsmedelskedjor: Willys, Ica maxi, Byggmax 
och Bauhaus. Vill ni imponera på mig kan ni 
läsa på om träskor. Guldstjärna i kanten om ni 
har med ett par till mig, har storlek 41. Det eller 
en mosbricka från Leons. Halva räka.  

Ser fram emot att träffa er alla!! #$%  

Termin 3  

23 år från Kalmar  

I ORGANisationen är jag gückelansvarig 
tillsammans med Hanna (därmed kung på 
spex) 

På min fritid gillar jag att träna samt att 
dricka öl. Jag är en go och glá kalmarit, 
därmed kan jag inte uttala R. Jag älskar kaffe 
och är beroende av snus. Jag är ganska (läs 
väldigt) rolig, trevlig och social. I framtiden 
drömmer jag om att få jobba som 
sjuksköterska utomlands, som inom röda 
korset, försvaret etc. Det ska bli SÅ roligt att 
träffa och lära känna er alla! 

Hoppas vi ses till hösten #$%  



 

OVVEN! 
 

Overallen, eller ”ovven”, är studentens bästa vän! Ett 
perfekt plagg för alla väder och tillfällen men speciellt 
kravall! 

Ovven symboliserar vilket program du tillhör då alla 
utbildningar har sin egen overall vars färg, och ibland 
även med revärer, är unika för det egna programmet. 
Ovven är ett perfekt sätt att samla dina minnen från 
studenttiden då den kan prydas med märken från alla 
fester, sittningar och kravaller, men också där ni kan 
skriva roliga hälsningar till varandra! 

Sjuksköterskestudenter bär en lila hängseloverall utan 
revärer och under Nolle-P kommer Nollan få chansen att 
beställa en egen ovve! Ovven kommer senare att invigas 
tillsammans med andra nollan på en ovveinvigningsdag 
som man inte vill missa! 

 

 

 

Andra program på Campus Norrköping 



 

 

LiU Student Secondhand (LSSh) - Där studenters möbler får ett nytt liv! 

Vi är en marknadsplats för begagnade möbler - av studenter, för studenter - som 
drivs av hållbarhetsföreningen Navitas. LSSh är en 200m2 stor secondhandbutik 
i A-huset på Campus Valla, Linköping, och en webbshop på Lisam. Här kan du 
som student hitta många saker som du kan behöva till ditt hem, eller sälja sådant 
du inte längre behöver, och på ett enkelt sätt bidra till en mer cirkulär ekonomi 
och en bättre miljö. 

Om du vill köpa eller sälja något, kolla in vår hemsida för mer info och 
öppettider. Där lägger vi även upp bilder på det vi får in i butiken. Så kom gärna 
förbi eller gå in på hemsidan om du är nyfiken på vårt utbud! 

Hemsida: navitas.se/liustudentsecondhand 

Följ oss på Facebook: liustudentsecondhand och Instagram: 
liustudentsecondhand 

 

Sponsorer 
 

 ICA Nära Strömmen 

 Kungsgatan 41, 

 602 20, Norrköping  

Öppettider: Vardagar 7 - 22 

        Helger     8 – 22 

 www.ica.se/strommen  

     



 
 
  

 Yakobs Ram & Reklam   
  

Stockholmsvägen 1,                                      

 602 18, Norrköping 

 Öppettider: Vardagar 9 – 17   
 www.ramochreklam.se   

 
Vi i ORGANisationen vill säga ett stort tack till våra 

trogna sponsorer! #$% 
 

 

AVSLUTANDE ORD INNAN VI SES 
Nu har du kommit till slutet av denna mottagningsbok, vi i ORGANisationen har längtat efter 
er hela sommaren och snart är ni äntligen här! Som sagt, det finns säkert tusen frågor till 
angående mottagningen, studier, universitetsliv och staden som vi kommer besvara inom sin 
tid men tveka inte att höra av er till General eller Vice General om det är något ni undrar över 
eller behöver hjälp med inför mottagningen och studiestarten. Generalerna är era 
kontaktpersoner före och under mottagningen, svarar de inte i telefon, skicka ett sms så ringer 
de upp! 

Njut av de sista dagarna på sommaren och kom laddade, vi kommer ha dunderkul! Hoppas vi 
ses i höst! #$%  

 

 

 

 

 

Glöm inte att följa oss på sociala medier där vi publicerar ytterligare 
information, eventuella uppdateringar samt annat smått och gott! #$%  

 

Organisationen Fadderi                                @Organisationenfadderi 

Paul  

General  

Tel: 076-7080801 

E-mail: Pauwa859@student.liu.se 

 

Alexandra  

Vice General 

Tel: 073-8041244 

E-mail: Alefl086@student.liu.se 



ORGANisationen HT20 

LILA KÄRLEK! 


