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Observera att detta dokument är tillfälligt och kommer att 

uppdateras fram till mottagningsperioden börjar. Men 

tidsplaneringen kommer så småningom.  

 

Mottagningen är planerad efter riktlinjer för att minska 

smittspridning och vi vill att detta respekteras av alla som 

deltar under mottagningen.  

 

Med vänliga hälsningar, era faddrarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biomedicinska analytikers första hjälpen 

Gratulerar nyantagen student!  
Wihoo! Du, som numera kommer att kallas N0llan (N0llan = de nya studenterna som har 0 

högskolepoäng på sitt program), har lyckats ta dig in på programmet för Biomedicinsk 

analytiker på Linköpings Universitet! Detta är ett tillfälle då du som nyantagen student bör vara 

stolt över dig själv. Detta fantastiska häfte är skrivet och sammanställt av era faddrar (= de som 

kommer att ta hand om er under de två första veckorna på universitetet). Vi faddrar går två 

terminer över N0llan och kan därför relatera till hur det känns att vara nyantagen.  

 

Dessa två första veckor kan verka hektiska men är en ovärderlig chans för alla nyantagna 

studenter att lära känna sina klasskamrater men också för att lära sig hitta i Linköping och på 

Campus. Hela mottagningsverksamheten är naturligtvis helt frivillig, men vi vill ändå uppmana 

dig att vara med, det är ett beslut du inte kommer att ångra! 

 

Under mottagningsperioden kommer alkohol konsumeras i varierande mängd, men kom ihåg 

N0llan att det alltid är du som bestämmer om du vill dricka alkohol och hur mycket du vill 

dricka. Du ska inte känna dig tvingad att dricka och ingen kommer döma dig för ditt val, oavsett 

om det är att konsumera alkohol eller inte.  

 

Vi faddrar hoppas att ni studenter känner er taggade inför höstens och framtidens äventyr! Vi 

kommer göra allt för att N0llan ska känna sig välkommen och få den bästa studietiden här vid 

Linköpings Universitet!  

 

Med vänliga hälsningar, era Faddrar 

 
Mer info om biomedicinska analytikerprogrammet finns att hitta på:  

 https://www.instagram.com/bma_liu/?hl=sv 

 https://www.facebook.com/BMAsektionen/ 

 

Välkommen till Biomedicinska analytikerprogrammet i Linköping!   
 

Du kommer under din tid på Medicinska Fakulteten att studera nya spännande områden på ett 

nytt sätt. Vi arbetar med problembaserat lärande eftersom det ger dig bra förberedelser till din 

kommande profession. Som biomedicinsk analytiker måste du ofta själv ta ställning till vad du 

behöver veta och kunna för att förstå och behärska olika arbetsuppgifter. Du behöver också 

kunna samarbeta med andra personer som ibland har annan bakgrund och/eller andra 

professioner. Tidigt under utbildningen kommer du i kontakt med verksamheter som har behov 

av biomedicinska analytiker i en nära framtid så att du själv kan skaffa dig en uppfattning om 

din kommande profession. Allt detta och mycket annat ingår i grundutbildningen på 

Medicinska Fakulteten som har beskrivits som ”Lite tuffare – mycket roligare”. 

 

Varmt välkommen till Medicinska Fakulteten! 

 

Per Whiss 

Programansvarig för Biomedicinska analytikerprogrammet 

 

https://www.instagram.com/bma_liu/?hl=sv
https://www.facebook.com/BMAsektionen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det är vi som är era faddrar 
 

Fadder Telefonnummer 
Aida Vegar 076-8700993 
Elin Gustafsson 072-2457555 
Jonathan Hjortberger 076-0426558 
Caroline Sentell 076-8477835 
Lovisa Sjögren 072-2635221 
Jessica Enebris 070-2527076 
Sandra Johansson 072-5893705 
Sara Fernström 072-2825128 

 



                
Namn: Elin Gustafsson    Namn: Aida Vegar    

Ålder: 20 år      Ålder: 23 år 

Telefonnummer: 072-2457555   Telefonnummer: 076-8700993 

Bor: Flamman      Bor: Vasastan 

Hemhemma: Nyköping    Hemhemma: Goa fina Hammarö

Favoritprotein: p53     Favoritprotein: p53 

Matlådetips: Ost och skinkpaj med    Matlådetips: Falukörv + valfritt tillbehör 

broccoli       Det första jag spenderar CSN på: Ny  

Det första jag spenderar CSN på: Hudvård Muminmugg 

Tips inför n0lle-p: Glöm inte att repetera   Tips inför n0lle-p: Ha kuuuuul!!! 

nollesången  

 

                                   
Namn: Jonathan Hjortberger    Namn: Caroline Sentell 

Ålder: 20 år      Ålder: 23 år 

Telefonnummer: 076-0426558   Telefonnummer: 076-8477835 

Bor: Klockaretorpet     Bor: Ryd 

Hemhemma: Norrköping    Hemhemma: Stockholm (Sollentuna) 

Favoritprotein: p53     Favoritprotein: p53 

Matlådetips: Bättre att ha för mycket än för lite Matlådetips: Piroger 

Det första jag spenderar CSN på: Energidricka Det första jag spenderar CSN på: ACO 

Tips inför n0lle-p: Prata med dina nya   lypsyl 

klasskamrater      Tips inför n0lle-p: Vila är viktigt 



                                    
Namn: Lovisa Sjögren    Namn: Jessica Enebris 

Ålder: 21 år      Ålder: 25 år 

Telefonnummer: 072-2635221   Telefonnummer: 070-2527076 

Bor: Flamman      Bor: Innerstan 

Hemhemma: Malmö     Hemhemma: Linkan 

Favoritprotein: p53     Favoritprotein: p53  

Matlådetips: Kycklingsoppa med sojabönor  Matlådetips: Korvstroganoff 

(enkel och god, recept finns på Ica)   Det första jag spenderar CSN på:  

Det första jag spenderar CSN på: Produkter  MC-grejer 

från Lush      Tips inför n0lle-p: Ladda upp med  

Tips inför n0lle-p: Våga inleda ett samtal med  massor av matolådor 

en student i din nya klass 

 

                              
Namn: Sandra Johansson    Namn: Sara Fernström 

Ålder: 22 år      Ålder: 21 år 

Telefonnummer: 0725893705   Telefonnummer: 0722825128 

Bor: Vimanshäll     Bor: Irrblosset 

Hemhemma: Småländska skogarna   Hemhemma: Västerås 

Favoritprotein: p53     Favoritprotein: p53 



Matlådetips: Pasta i alla former eller matiga  Matlådetips: Simpel men ack så  

sallader      klassisk lasagne 

Det första jag spenderar CSN på: MAT  Det första jag spenderar CSN på: Min  

Tips inför n0lle-p: Glöm inte nolleskylten!  stora last i livet, Nocco 

Tips inför n0lle-p: Skaffa er en bra  

cykel som håller i motvind 

 
 

 

 

Karta över Linköping 
 

 

 

 
 

 

 
 



Viktig information för studenter 
Här kommer lite tips till dig då vi vet att första tiden i en ny stad med nytt plugg kan vara en 

aning förvirrande, så här har vi några tips till dig. 

 

Cykel 

Cykeln är transportmedel Nr 1 för de flesta studenter och linköpingsbor. Cykeln fungerar bra i 

vått och torrt, varmt och kallt, blåsigt och alltid blåsigt, ja hela tiden. Som du märker är den 

LIVSNÖDVÄNDIG för att man utan problem ska kunna vara med på aktiviteterna och ta sig 

runt om i Linköping. För att cykeln ska bli komplett bör den ha, fungerande bromsar, 

ringklocka, reflex samt lyse (både bak och fram).  

 

Buss 

Ibland kan man ändå behöva åka buss och information om priser och tidtabeller finns på 

www.ostgotatrafiken.se. Det går ej att betala kontant på bussen men med hjälp av appen 

Östgötatrafiken kan man köpa biljetter i mobilen!   

 

Studentkåren: 

Studentkåren för Campus US, och därmed BMA, heter Consensus. Kåren finns till för 

studenterna och arbetar för att studietiden ska bli så bra som möjligt. Om ni som nyantagna 

studenter betalar kåravgiften blir ni automatiskt medlemmar i BMA-sektionen och kan på så 

sätt själv utveckla och förbättra BMA-programmet, så ta gärna den chansen N0llan.  

 

Bostad: 

Ni studenter kanske ska flytta hemifrån för första gången nu. Om ni inte ställt er i bostadskö är 

det väldigt givande att göra det så fort som möjligt. Några hyresvärdar som är bra att känna till 

är: Stångåstaden, som är den största, Studentbostäder som är en filial till stångåstaden. 

Studentbostäder har många fördelar såsom att hyran är gratis under juni och juli. Har N0llan 

inte tillräckligt med poäng för att få något boende i kösystemen finns Graflund, en privat 

hyresvärd där det är först till kvarn som gäller. Om ni inte har hittat ett boende innan 

mottagningsperioden startar finns det alltid en faddersoffa ledig så att N0llan kan vara med på 

allt! 

 

Plugg: 

Vi faddrar rekommenderar att ni pluggar med varandra. Då kan N0llan stödja varandra och 

komma fram till svar genom diskussioner, samtidigt som det fyller en social funktion. Men! Se 

till att hitta en balans mellan fester och studier så att du inte blir utbränd. 

 

Food: 

Mat är bra! Även om N0llan kanske inte är van vid att laga mat så blir det billigare att laga mat 

själv än att köpa färdigmat. Då kanske ni påstår att det är billigare att strunta i mat men då lider 

både hälsan och studierna om ni inte tankar på med hjärnbränsle då och då. Och kära nyantagna, 

det finns mikro på alla möjliga ställen i skolan.  

 

Kaffe: 

Om du är en kaffedrickare, köp gärna en miljömugg för ditt kaffe! De säljs på Café Örat och 

Cellskapet. På så sätt minskas förbrukningen av engångsmaterial och du slipper ha jordens 

undergång på ditt samvete. Dessutom får N0llan rabatt på kaffe vid varje köp ;). 

 

Litteratur: 

http://www.ostgotatrafiken.se/


Kurslitteratur finns på Medicinska fakultetens bibliotek som är öppet alla dagar i veckan, för 

den som inte har råd eller inte vill köpa eget. Hör med faddrarna om det finns något begagnat 

som säljs. Annars finns Adlibris på internet och Bokvillan på MedFak som säljer kurslitteratur. 

Kom ihåg att alltid prioritera hyran, det är inte kul att plötsligt sitta utan någonstans att bo. 

 

Hur ser studenterna på LiU ut? 

Under studietiden kommer N0llan stöta på studenter iförda matchande overaller, vilket kan 

vara förvirrande för N0llan till att börja med. Det är därför bra för N0llan att känna till att 

overallerna visar vilket program som studenten representerar. Nedan följer en beskrivning av 

av programmen på Linköpings universitet.  

 

Medicinska fakulteten  

Biomedicinska analytikerprogrammet - Blåa 

hängselbyxor (demonstreras av fadder Aida till 

höger) 

Experimentell och industriell biomedicin - Gröna 

hängselbyxor 

Sjuksköterskeprogrammet - Lila hängselbyxor 

(demonstreras av fadder Elin till höger) 

Läkarprogrammet - Vit frack.  

Fysioterapeutprogrammet - Marinblå hängselbyxor 

Logopedprogrammet - Röda hängselbyxor   

 

Övriga program på Linköpings Universitet, 

Linköping.  

 

Tekniska fakulteten  

Civilingenjör maskinteknik (M) - Röd overall med gula revärer 

Civilingenjör teknisk biologi (TBI) - Grön overall med gula & 

vita revärer  

Civilingenjör teknisk fysik (Y) - Svart overall med gula revärer  

Civilingenjör datateknik (D) -  Brun overall med gula revärer  

Civilingenjör industriell ekonomi (I) - Orange overall med gröna 

revärer  

Högskoleingenjör (Ling) - Lila overall med gula revärer  

Matematik och naturvetenskap (MatNat) - Vinröd overall med 

blåa revärer  

 

Filosofiska fakulteten  

Lärarprogrammet - Röd overall med svarta revärer  

Ekonomi (ELIN) - Vit overall med blåa & röda revärer 

Psykologprogrammet - Mörkgrön overall med ljusgröna revärer  

Systemvetenskap (SVP) - Turkos overall med svarta revärer  

Affärsjuridik (AJF) - Gul overall med blåa revärer  

Kognitionsvetenskap (KogVet) - Grön overall med gråa revärer 

 

 



SmittseX 
 
Vi är BMA-sektionens eminenta Sexmästeri, vi är också Medicinska fakultetens nyaste (och 

bästa) festeri startat vt.12. För er som undrar vad ett Festeri är, så är det vi som fixar alla 

sköna fester, sittningar för BMA-studenter samt gücklar och uppträder. 

Varmt välkomna till LiU, vi ser fram emot att få träffa er! 

 

Mvh, 

SmittseX 20/21 

 

Överste och Gückel – Aida Vegar 

Vice & Event – Caroline Sentell 

Sittning & C2H5OH – Lovisa Sjögren 

Kassör – Sandra Johansson 

Material & Biljett – Mercy Chepngeno 

Tryck & Spons – Marjan Baran 

Personal & PR –  Ida Sundberg 

 

 

 

Ni hittar mer info om oss på sociala medier: 

 https://www.instagram.com/smittsex/ “SmittseX” 

 https://www.facebook.com/SmittseX   “SmittseX” 

 

Brev till N0llan 
 
Var hälsad N0llan! 

 

Sedan urminnes tider har det funnits ett blodsbundet sällskap som i folkmun kallas blodådern. 

Den äldsta dokumentationen av dessa blodssvurna bröder är från en tid på klosterlivet på 

östgötska slätten blomstrade. För en tid levde de i det fördolda tills bygget av US 1895 startade 

och störde deras ro. Nu är det deras kall att på nytt stärka ställningen för de nya biomedicinska 

analytikerstudenterna. Blodårdern håller alltid ett vakande öga på N0llan för att försäkra sig 

om att ni ligger inom rätt referensintervall. Det är viktigt att ta vara på deras budskap och det 

kommer vara en bra grund finnas för eran fortsatta tid i Linköping. 

 

”När man talar om trollen är grisen redan i säcken” 

 
                             
 
 

 
 

 

https://www.instagram.com/smittsex/?hl=sv
https://www.facebook.com/SmittseX-1635290740039854/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAByX_XNxe5nVPLEmwY3ZU8sov6D11NNsL2qVBePWQw3hwlBazhhRp6zzJ4XGPS9z2TplsFhImUhDLc


Viktiga saker inför mottagningsperioden 
Nolle-sång - Lär dig denna N0llan! 

Melodi: tre pepparkaksgubbar 

 

Vi komma vi komma från Sveriges alla hörn 

Från Skåne från Närke från Lappland på en björn 

Så färska så färska vi kan ju ingenting 

Vi hoppas fadderiet vårt kan lära oss allting 

 

Vi N0llan vi N0llan från Sveriges alla hörn 

Men mården men mården det är ju ingen björn 

Och mamma och pappa vi lämnat vid vår spis 

de lärde oss ju inte ens att koka lite ris  

 

Nolleskylt 

Nolleskylt är något ALLA nya studenter har, nolleskylt är obligatoriskt! Nolleskylten skall vara 

tillverkad av N0llan själv och hänga runt N0llans hals hela tiden under Nolle-P. 

 

Syfte 

Nolleskylten skall bäras av N0llan under hela Nolle-P. Detta för att andra N0llan, faddrar och 

övriga studenter ska veta vem N0llan är och vart den hör hemma. 

 

Material/metod/utförande 

Dessa specifikationer är obligatoriska: 

❖ Perfekt cirkel med diametern 25 cm och en inre cirkel i mörkare rubra (lägre 

syremättnad). 

❖ När skylten är upphängd i snöre runt vertebrae ska marginalis superior vara i höjd med 

tredje interkostalrummet. 

 

Dessa specifikationer är önskvärda: 

❖ Hård men mjuk 

❖ Flamsäker 

❖ pH=neutral 

❖ Icke smittförande 

❖ Lagom tung  

❖ Fertil 

❖ Inget bortfall 

❖ Njutbar av alla de fem sinnena 

❖ Gärna en personlig touch 

❖ 3D effekter är alltid lite coolare 

❖ Behöver N0llan inspiration googla erytrocyt 
Vid händelsen av utebliven nolleskylt under Nolle-P kan ge konsekvenser! 

 

 

 

 



REGLER UNDER N0LLE-P 
1 § Runt N0llans hals skall ALLTID n0lleskylten hänga.  

2 § Nollans skylt BÖR vara rätt konstruerad.  

3 § N0llan MÅSTE lära sig N0lle-sången OCH sjunga den med stolthet.  

4 § N0llan SKALL visa respekt mot den uråldriga blodådern.  

5 § N0llan BÖR känna till studenternas nationalsång och humma till melodin. 

6 § N0llan SKALL röra på höfterna OCH digga till musiken när låten “I’m blue” spelas.  

7 § N0llan MÅSTE även lära sig nolledansen till “I’m blue”.  

8 § N0llan SKALL vara snäll mot allt och alla, framför allt mot faddrar.  

 

N0llan bör icke bryta mot någon utav dessa regler då detta kan väcka missnöje mot Blodåderns 

bröder.  

 

Information om overallen 
Köps: Wiktors Kläder  

Kostnad: 600 kr 

Adress: Nygatan 29 Linköping 

Färg: Dylon: Bahama Blue (Boxfärg) (Köps på Panduro) 

Tvätt-info: Tvätta overallen i 90 grader först och färga den sedan när den är blöt. Följ sedan 

instruktionerna som följer med färgen. 
 

 
 
 

        

 

 
 
 

 

 

 

 

 



LiU-begrepp for Dummies 
 

Akademisk kvart: Ursäkt för att komma sent till föreläsningar. Härstammar från när man 

förr i tiden hade en kvart på sig att infinna sig till lektionen efter kyrkklockan hade ringt. 

Tillämpas dock inte på MedFak!!! 

Alkohol: Kärt barn har många namn. Etanol, C2H5OH, banansaft, hojtarolja mm. Då denna 

dryck kommer konsumeras i varierande mängd kan N0llan ha i åtanke att det kommer finnas 

alkoholfria alternativ vid alla aktiviteter som involverar alkohol under Nolle-P, och det finns 

alltså inget som helst tvång att dricka alkohol. Kan vara bra att veta för N0llan som inte 

känner för att dricka (se fulvin). 

Betyg: På MedFak har vi endast G och U, medan Tekfak har 1-5 och resterande U-VG. 

Blodårdern: Detta är N0llans fadderi och N0llan bör visa stor respekt för dem och göra 

precis som de säger, annars kan det bli jobbigt för N0llan. 

Café Örat: Här kan N0llan fika med andra N0llan. På torsdagskvällar förvandlas Café Örat 

till Pub Örat. Ingen vet riktigt säkert hur det går till.  

Campusbuss: Bra om du ska ta dig mellan Linköping och Norrköping. Gratis för den med 

studentlegitimation. 

Cellis: Café sällskapet finns på Campus US (se US). Här kan du äta, fika och umgås vid mån 

om utrymme.  

Consensus: Kåren för alla på Medicinska Fakulteten. 

CSN: Inkomstkälla nr 1. Sköt dina studier så du får din månadspeng. 

Doktorand: 1. Läkarpraktiserande fågel. 2. Person som bedriver forskning och studier för 

doktorsexamen. 

Eftersläpp: Fest efter sittning på ett studentställe (Se kårallen, flamman, hg, kårhuset 

kollektivet). 

Fadder: Snäll student som tar hand om N0llan.  

Fil-fak: 1. Fack i kyl speciellt avsedd för filmjölk. 2. Filosofiska fakulteten på Campus Valla. 

Flamman: Här kan N0llan bo och festa. Hit kan N0llan gå en onsdag, fredag eller lördag. 

N0llan bör komma i god tid då många N0llan verkar tycka om att stå i kö.  

Fulvin: Tillverkas i tunnor/badkar, finns i många olika smakkombinationer. Alla festerier har 

en egen eminent fulvinsbryggare (se Sexmästeri). Bra dryck för fattiga studenter.  

Gückel: Sång och spex för studenter av studenter. Gückel är roligt N0llan! 

[hg] (Herrgårn): Studentdriven pub och nattklubb i Ryd, öppet måndag-lördag. Här kan 

N0llan också äta om N0llan inte skulle vilja laga mat någon gång.  

Irrblosset: Studentbostädernas Rolls Royce. Här bor den lyckligt lottade N0llan. 

Kravall: På universitet samlas mången student kring studentanordnade festligheter kallade 

kravaller. (Kravall = sammandragning för krav + overall. Kravall!) På kravall har man kul 

N0llan!  

Kulvert: En underjordisk labyrint där N0llan kan tappa bort sig om N0llan inte läser 

skyltarna ordentligt. Kan också vara användbar om N0llan vill ta sig snabbt mellan olika 

byggnader.  



Kårallen: Kårhuset på Campus valla, där man bland annat kan hitta de andra kårerna, 

sektionscafé Baljan, olika restauranger, pluggställen och liknande. Ofta använt som festlokal 

på kravall. Under kravall kommer N0llan här beblanda sig med N0llan från andra fakulteter. 

Källkritik: Man ska inte alltid lita på vad andra säger N0llan. Detta kommer N0llan få lära 

sig under skolgången. 

Kårhuset Kollektivet (tidigare Nationernas Hus): Plats för föreläsning och restaurang på 

dagarna, fest på kvällen! Ligger vid Domkyrkan. 

Linköping: Stad uppförd runt Campus Medicinska Fakulteten.  

Master: Vidareutbildning på kandidatexamen, består av 120 högskolepoäng. N0llan kommer 

få chans att ta en master efter grundutbildningen om N0llan vill. 

Magister: Vidareutbildning på kandidatexamen (se master), består av 60 högskolepoäng.  

MB: Medicinska biblioteket 

Medicinska Fakulteten (MedFak): År 2015 bytte Hälsouniversitetet namn till Medicinska 

Fakulteten samtidigt som LiU fick en ny logga.  

Mikrovågsugn: En mystisk tingest med magiska krafter som använder dessa för att värma 

N0llans mat. Ibland har den tagit siesta, och ibland tar den tiden i egna händer och gör som 

den själv vill. 

N0llan: Ny student som har 0 högskolepoäng på sitt program 

Nolleskylt: Hänger kring halsen runt N0llan för att N0llan skall veta sitt eget och andras 

namn. Får ej tas av under Nolle-P. 

Nolle-P: Står för Nolleperiod. Med andra ord den tid då N0llan är N0llan. Om N0llan 

överlever Nolle-P kan N0llan kanske, någon gång, eventuellt, bli en T1! 

Norrköping: Av vissa kallat för Linköping Norra (se Linköping). 

Området utbildningsvetenskap: Fakultet på Campus Valla.  

Overall: N0llans finaste kalasbyxor! Märken från program och kravall skall fästas på denna. 

Dessutom bör N0llans namn skrivas/sys på, så att N0llan och andra vet vad N0llan heter. 

Observera att denna skrud ej skall tvättas under några omständigheter. Den enda gången det 

är tillåtet är när N0llan bär overallen på sig under ett dopp i Stångån. 

PBL (problembaserat lärande): Något som N0llan får lära sig på MedFak, av studenter 

kallat problembringande lärande.  

Prokrastinera:  av latin procrastinare, 'framåt', 'till morgondagen', eller uppskjutarbeteende 

innebär vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av 

planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda till 

negativa konsekvenser. Något N0llan bör undvika.  

Registrering: N0llan måste registrera sig till utbildningen för att fortgå denna. Detta kan 

tidigast göras dagen efter uppropet, så det behöver du inte tänka på än N0llan. 

Ryd: Bostadsområde med många studenter utan någon som helst logik i numrering. Passa dig 

N0llan för många N0llan går vilse här, faddrar likaså. 

Sexmästeri, även kallat festeri: En grupp utvalda studenter med ansvar att anordna fester åt 

andra studenter. 

Skålland: Park i ryd (se ryd). Här kan N0llan grilla och leka utomhuslekar.  

Sittning: En fest där alla sitter ner. Kan delas in i fin- resp. fulsittning (se alkohol). 

SmittseX: BMA:s egna Sexmästeri (se Sexmästeri). 



Stångån: Vattendrag som rinner genom Linköping. Innehåller bakterier som Proteus 

mirabilis och Pseudomonas aeruginosa. 

Tekfak: Tekniska fakulteten på Campus Valla. 

Tentamen: Tillfälle att briljera med sina under terminen inhämtade kunskaper. 

Tenta-P: Tid då N0llan borde plugga till tenta (se prokrastinera). 

Trädgårdsföreningen (TF): En park nedanför US (se US). Här kan N0llan avnjuta sin lunch 

om vädret tillåter.  

Universitetssjukhuset (US): Här kommer N0llan att spendera den mesta av sin tid.  

VilleValla: Pub vid Irrblosset. För N0llan som gillar öl.  

Wikipedia: Glöm det N0llan (se källkritik). 

Östergötland: Förhoppningsvis kommer N0llan bo i detta landskap. 

Östgötska [ˈœˌɧœtska]: Modersmål för urinvånare. Kännetecknas av att bokstaven R byts ut 

mot något som liknar W. De flesta studenter talar ej detta språk. 

 

Hemsidor att ha koll på: 

Boende: 

Studentbostäder – www.studentbostader.se 

Stångåstaden – www.stangastaden.se 

Riksbyggen – www.riksbyggen.se 

Willhem – www.willhem.se 

Graflunds – www.graflunds.se 

Kvalster - https://kvalster.se/ 

 

Studentliv: 

Linköpings universitet - www.liu.se  

Consensus - http://www.consensus.liu.se 

Kårservice – www.ks.liu.se 

BMA-sektionen - https://www.facebook.com/BMA-sektionen-173592016008465/?fref=ts 

 

Kårhusen: 

Ryds herrgård – www.hg.se  

Flamman – www.flamman.se  

Kårhuset Kollektivet – www.karhusetkollektivet.se 

Örat - http://orat.nu/ 

Kårhuset trappan - http://trappan.nu/ 
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Samarbetspartners 

Libresse är ett av Sveriges ledande företag inom mensskydd. De förespråkar självförtroende 

och komfort för den ultimata känslan av frihet. De arbetar ständigt för att hjälpa kvinnor att bli 

sitt bästa jag och våga uttrycka ett självförtroende. Vi är därför väldigt stolta över att ha 

Libresse som vår sponsor. 

 

Välkommen till underjorden! Här hittar kan du få allt ifrån goda hamburgare till svalkande 

drycker, housemusik till liveband. Det bjuds på härlig stämning, hög puls och studentvänliga 

priser.  



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  

Instagram - liustudentsecondhand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sist men inte minst, hoppas vi att du kommer att 

trivas på programmet, känna dig välkommen och 

träffa många nya bekantskaper! Vi ses! 
 

 
 

Observera att detta dokument är tillfälligt och kommer att uppdateras fram till 

mottagningsperioden börjar. Men tidsplaneringen kommer så småningom.  

Mottagningen är planerad efter riktlinjer för att minska smittspridning. 

 

                                  


