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Stort grattis
till din plats på Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet och varmt välkommen till din nya studentstad 

Linköping! Den första tiden på Linköpings Universitet är mottagningsperioden, även så kallat N0lle-P. Mottagningens syfte 
är att få alla nya studenter att känna sig välkomna till vad vi tycker är Sveriges bästa studentstad! Vi faddrar kommer göra 

allt vi kan för att din start på studierna ska vara så bra och härlig som möjligt, samt få dig att känna dig trygg och säker här i 
Linköping. Just nu snurrar säkert en hel del frågor och funderingar i ditt huvud men ta det lugnt! Vi hoppas att med hjälp av

mottagningshäftet kunna besvara några av de frågor men återstår någon så finns vi faddrar alltid här för dig! 

Mottagningsperioden kommer att pågå i två veckor och under dessa veckor har vi planerat in en hel del roliga aktiviteter för 
att du ska få möjlighet att lära känna dina nya klasskamrater, lära känna Linköpingstad samt få uppleva studentlivet. Detta 

för att du ska känna dig välkommen, komma till rätta och få en introduktion till studentlivet här på Medicinska Fakulteten. 

Mottagningen handlar INTE om att vi faddrar på något vis ska vara taskiga mot de nya studenterna!

Det kommer INTE förekomma någon form av alkoholhets eller förnedring!

Det är upp till DIG att bestämma vilka aktiviteter du vill delta i då alla aktiviteter är frivilliga!

Under mottagningen råder det respekt och jämlikhet, alla ska bli 

behandlade lika och med respekt oberoende om man är n0llan eller fadder!



Huvudfaddrar HT-21

Det är vi som är ansvariga under 
hela mottagningsperioden! Till oss 
kan du komma alla tider på dygnet 
med dina frågor och funderingar 

så hjälper vi dig så gärna. 

Under mottagningen kommer 
även ”vanliga” faddrar, SSKål

samt Sektionen att delta. 

Namn: Linnéa B

Ålder: 23 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Tar en öl på fat efter en hård pluggvecka

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Fyller kylen med veckans kampanjer på Ica

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Genom eld och vatten!!

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Få hänga med alla gamla och 

nya studenter!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Lär dig n0lledansen, det blir kul!!

Vice Ordförande

Namn: Linnéa L

Ålder: 21 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Dansar och käkar tacos

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Pepsi max

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Ramlar med kung Håkan 

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Vattenaktiviteter!!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Använd sked till matlådan och inte kniv och 

gaffel, det blir mindre disk!

Ordförande



Namn: Julia

Ålder: 19 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Steker på Storan!

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Salami

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Gäris – Malcom B

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Träffa alla n0llan och 

utomhussittningen!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Jobba med mycket powernaps!

Namn: Sebastian

Ålder: 22 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Blandar ruggia fredagsdrinkar med 

fredagsdrinken i bakgrunden

Första du köper när du fått ditt CSN: Fil 

och flingor

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Dancing on my own

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Alla sittningar men framför allt 

att välkomna alla n0llan!!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Fixa en cykel! (pro tip, en med lågt stöldvärde)

Namn: Emelie

Ålder: 23 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Sveper ett o annat glas med prosecco med en 

stänk flädersaft i, hett tips

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Fyller på cola zero förrådet hemma

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Dansa vet jag inte, men skrik-sjunga till 

Tandtråd av Tjuvjakt kan jag aldrig motstå

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Allt! Men mest Hobensittningen

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Fixa massa matlådor innan n0lle-p börjar och 

lär känna så många du bara kan!

PR & MediaEkonomi Ekonomi



Namn: Elin

Ålder: 27 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Dricker GT

Första du köper när du fått ditt CSN: 

fyller kylen med veckans kampanjer

Vilken låt kan du inte motstå att 

dansa till: It wasn´t me - Shaggy

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Träffa n0llan!!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Deltaga, preppa kyl och frys med matlådor, 

kaffe och skaffa cykel!

Namn: Sarah

Ålder: 22 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Öppnar en ny bib!!!

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Maaaaat

Vilken låt kan du inte motstå att 

dansa till: Fake ID!!!

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: SJÄLVKLART sittningarna!!!

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Det blir kuuuul! Kom glad och taggad bara

Namn: Moa

Ålder: 21 år

Detta gör jag helst en fredagskväll: 

Vinkväll med kir

Första du köper när du fått ditt CSN: 

Sushi!

Vilken låt kan du inte motstå att dansa 

till: Djadja – Aya Nakamura

Vad är du mest taggad på inför 

nollningen: Att få en riktig inblick i 

Linkans studentliv

Ditt bästa tips till n0llan inför n0lle-p: 

Gå inte ensam hem, vi håller ihop

Sittning Sittning Spons & reserv







Sektionen
Hej och välkommen till Linköping och världens roligaste utbildning!

Vi är Sjuksköterskesektionen på Linköpings Universitet, alltså din sektion, en del av Medicinska fakultetens kår, Consensus. 

Sektionsstyrelsen består av studenter från olika terminer som arbetar ideellt, för att alla studenters tid på universitetet ska bli så bra som 

möjligt. Vi jobbar med arbetsmiljöfrågor, utbildningspåverkan, och för att se till att vi studenter trivs och har ett så roligt och givande 

studentliv som möjligt!

För att du som student ska kunna påverka din studenttid är det oerhört viktigt att just DU blir medlem i kåren! Genom ett medlemskap 

kan man ta del av massa kul som händer under året och även en del rabatter!

Här blir du medlem: www.medlem.consensus.liu.se

Häng med i allt som händer på din blivande sektion genom att gilla vår Facebooksida ”Sjuksköterkesektionen vid Linköpings 

Universitet” och följ oss gärna på Instagram ”ssksektionen_lkpg”. 

Om du vill komma i kontakt med Sjuksköterskesektionen innan terminsstart så kan du maila oss på ssksektionenlinkoping@gmail.com. 

Stort grattis till din plats på utbildningen! Ladda upp batterierna inför terminsstart och den fantastiskt roliga mottagningen, det kommer i 

alla fall vi göra!

Sjuksköterskesektionen vid Linköpings Universitet ssksektionen_lkpg

http://www.medlem.consensus.liu.se/
mailto:ssksektionenlinkoping@gmail.com


SSKål
Varmt välkommen till den bästa universitetsstaden och ett stort grattis till antagningen! 

Det är vi som är SSKål, sjuksköterskesektionens alldeles egna festeri. Ni kanske undrar 

vad vi som festeri gör? Jo, som festeri har vi den roliga uppgiften att bland annat anordna 

fester, sittningar och andra roliga aktiviteter för er studenter på programmet. Vårt mål är 

helt enkelt att bidra till att din tid på universitetet och sjuksköterskeprogrammet blir så 

roligt och händelserikt som möjligt. Vi kommer att träffas ett flertal tillfällen under 

mottagningen och vi ser verkligen fram emot att få hänga och lära känna er!

Är du nyfiken på vad vi hittar på eller har några andra funderingar är det bara kika in på 

våra sociala medier. Du hittar oss som @sskal2122 på både Facebook och Instagram. Vi 

har även en hemsida, www.sskal.se där ni gärna får titta förbi!

Se nu till att njuta av sommaren och vila upp er ordentligt för i augusti då blir det åka av!

Många kramar från                               <3<3<3

sskal2122

sskal2122

http://www.sskal.se/
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Info om mottagningen
Mycket ny information? Vi förstår att det är svårt att ta in all ny information nu såhär i början 

och att man känner sig allmänt förvirrad, men oroa dig inte för vi finns här för dig! Mer 

information blir det dock, för i följande del kommer ett schema för mottagningen presenteras, 

en packlista med bra att ha saker samt en perfekt ordlista för dig som blivande 

sjuksköterskestudent. 

Mottagningsveckorna är proppfulla med aktiviteter och sittningar, visst ska det bli kul! 

Schemat som följer kommer visa preliminära tider och beskrivningar på vad aktiviteterna 

kommer handla om. Mer specifika platser för specifika n0llegrupper kommer att presenteras 

på vår facebook-sida som ni inte får glömma att gå med i! Detta på grund av att vi har en del 

restriktioner att gå efter på grund av den rådande pandemin. Där av kommer vi hålla ett max 

antal på ungefär 50 personer på varje aktivitet och inte beblanda grupper och program, för vår 

och eran säkerhet! Nog om det, under veckorna kommer vissa aktiviteter innehålla mat och 

dryck och vissa inte, vi kommer vara noga med att skriva ut på Facebook vad som gäller. Som 

ni kanske förstått, Facebook-sidan kommer vara din bästa vän under mottagningen.



Info om mottagningen

Första dagen kommer vi sälja biljetterna för aktiviteterna som kommer vara 

under nolle-p, vilket betalas med swish. Det kommer finnas ett nollepaket

som kommer kosta ca 500kr, sittningar kommer betalas separat, samt 

barrundan och utöver det kommer även vissa aktiviteter att vara gratis. Vad 

som ingår i vad och vad som betalas separat är markerat i schemat som 

kommer här näst. 

Pris för N0lle-P

Studenternas nationalsång
“Stad i Ljus” av Tommy Körberg är studenternas nationalsång! Du har 

inte levt förens du har fulsjungit till denna en sen, sen natt. Lär er den, 

älska den och lev efter den.



Schema

Måndag

23/8

Första dagen av N0lle-P – 13:00 

Tisdag

24/8

Torsdag

26/8

Fredag

27/8

Lördag

28/8

Söndag

29/8

Vattenaktivitet – 12:00 

Sittningskola + Grillkväll – 15:00 

Sektionssittningen – 17:00

Stadsvandring – 14:00 

Hobensittning – 17:30

Pluggstuga på Zoom – 16:00

Första sittningen WIHO! Första sittningen är heller ingen 

mindre än den underbara ÄoPoP-sittningen (ärtor, 

pannkakor och punsch) som hålls utav Sektionen. Här har 

ni chansen att visa allt ni lärde er under sittningsskolan och 

glöm inte TEMAT ÄR TOGA!

Dags att lära känna varje vrå och strå i vårt älskade 

Linköping. Men inte nog med det, på vägen 

kommer ni även träffa på olika utskott och 

föreningar som finns här på LiU, vad som sker vid 

varje station återstår att se!

Danke, ich liebe dich och kartoffel. Nu är det öl och 

ölsejdel som gäller, för nu är det dags för inget 

mindre än Hobensittningen! En sittningen som gör 

att tyskarna önskar att dom bodde i Sverige. 

Sittningen sker utomhus i tält och lederhosen skulle 

vi i HF säga alltid är ett stort +

Idag kommer många av era frågor kring plugget att 

besvaras. Vi kommer gå igenom våra bästa knep, 

boktips, visa Lisam och mycket mer! Ett tillfälle 

man verkligen inte ska missa. Ännu bättre är att det 

kommer ske på zoom, så du kan fortfarande hänga i 

sängen efter Hobensittningen men ändå vara med. 

Första dagen är kommen! Idag kommer de ske pyssel av 

något ni kommer hålla kärt hela mottagningen. 

N0llegrupperna kommer introduceras och lekar kommer 

lekas, men vem vet får vi även kanske lite besök? SSkåål, 

SSkåål, SSkååål…

Dessa aktiviteter kommer ske båda dagarna fast i olika grupper. 

Vatten kommer kastas och såpa kommer att hällas. En av 

favoritaktivitet hos de flesta n0llan. Hett tips här är att ha 

ombyte med sig, då ingen cm på din kropp kommer vara torr 

efter att dessa lekar är klara.

Vad är en sittning? Vad är ett gückel? Vad är ett tempo? Allt 

detta kommer ni få svar på under sittningsskolan med SSkål. 

Efter samlas ni med HF och faddrar och har en härlig 

grillkväll.

= Aktivitet som kostar 

utöver nollepaketet

= Alkohol (frivilligt) 
= Ingår i nollepaketet



Schema
Måndag

30/8

Tisdag

31/8

Onsdag

1/9

Torsdag

2/9

Lördag

4/9

Söndag

5/9

Torsdag

9/9

Cykelfest – 17:00

Musikquiz på pub Örat – 17:30 alt. 20:00 

Kulvertorientering video – 17:00 

Barrunda med SSKål – 15:45 

5-kamp – 17:00

Picknicksittning – 17:00

Avslutning – 14:00

Finsittning – 17:15

Fredag

3/9

Cykelfest hos n0llan, hur kul! Här kommer ni fixa förrätt, 

huvudrätt och efterrätt men med varje rätt krävs även ny plats. 

Ni kommer bli indelade i mindre grupper och kommer ha en 

budget att gå efter. Och glöm inte, ingen cykelfest utan cykel, 

även som student kallad din bästa vän. 

Jag ska följa dig genom eld och vatten… 

Idag är det musikquiz på schemat! Dags o spetsa öronen 

för idag avgörs vem som har bäst koll på de låtar vi i HF 

anser att ni bör kunna. Plats är ingen mindre än vår egna 

pub på medicinska fakulteten, pub Örat!

Vart ligger clinicum? Vart leder kulverten? Vilka gömmer sig 

egentligen nere i katakomberna? Många frågor men många svar 

kommer vi även få genom kulvertorienteringen som kommer 

publiceras som en video på vår Facebook-sida. 

Ni ska vandra från den ena till en andra för nu är det barrunda 

med SSKål som står på schemat! Här kommer ni få se linkans

alla ställen, where to be en fredagskväll och ta reda på vilket 

ställe som levererar den bästa drinken. 

VI SKA VINNA, VI SKA TA DEM.

5-kamp mellan nollegrupperna vill man verkligen 

inte missa. Här blir det några riktiga klassiker 

från midsommarfesten på schemat. Vad som 

återstå att se är, vem vinner? Vilken är den bästa 

nollegruppen?

Sittning och picknick i ett, låter ju inget annat än 

perfekt. Utomhus bar, kubb och så mycket mer 

har denna kvällen att bjuda på. Så ta med din 

bästa picknickfilt och din favoritmat så tar vi 

vara på sensommarens underbara kvällar. 

Mottagningen ska givetvis avslutas på bästa sätt, 

med en finsittning. Här är det finkläder som gäller, 

kavaj, klackar, slips, ja det finaste du har i 

garderoben ska på. O vi ses på inget mindre än 

älskade KK (Kollektivet). 

Avslutning…inget vi vill ha men vi avslutar 

på bästa sätt! Självklart genom SSKs 

traditionella tårttävling. Här kommer vinnarna 

av instagram-tävlingen att koras men även ni 

kommer få visa era gückeltalanger!



Sociala medier

FACEBOOK: SSK-Nollan HT21 Linköping

INSTAGRAM: ssknollanht21

Gå med i vår Facebook-grupp ”SSK-Nollan HT21 Linköping”. 

Här kommer mycket information att publiceras både innan, 

under men även efter mottagningen. Har ni frågor kan ni även 

lätt nå oss genom gruppen så tveka inte på att gå med redan 

idag!

Följ även vårt instagramkonto ”ssknollanht21”, här kommer 

vi uppdatera dagligen med alla roligheter vi har för oss under 

mottagningen. Hashtagga era egna bilder med 

”ssknollanht21”. Här kan du även ta del av vad som skett 

under tidigare mottagningen. Det går även jättebra att skicka 

frågor till oss via denna plattform också!



Packlista
Kläder

Matlådor

Mobil

Cykel

Allt från era bekvämaste och mest ömma kläder 

till finstrassen är bra att ta med. Sveriges väder 

går inte alltid att lita på men klä dig därefter då 

vi kommer befinna oss utomhus mycket. Något 

varmt är alltid bra att ha med sig!

Ett tips inför nolle-p är att laga storkok och 

bunkra upp med matlådor. Aktiviteterna tar 

mycket tid av dagarna och man är oftast trött 

när man väl är hemma och ska laga mat. Ett 

tips man även bör ta med sig under resten av 

studietiden med. 

Mobil är bra att ha så ni kan skriva till era nya 

vänner med även till oss faddrar så vi vet att ni 

kommit hem hyfsat bra skick om nätterna. Med 

mobilen kan du även få hjälp att hitta runt via 

Maps, något som verkligen behövs första tiden i 

Linkan. På denna kan ni även swisha, använda 

zoom och även uppdatera era sociala medier 

under underbara nolle-p, glöm ej #nollepht21.

Den viktigaste punkten av dem alla och 

världens bästa uppfinning enligt oss faddrar i 

alla fall. Har du inte en, så köp en, bästa 

färdmedlet du kan ha i Linköping. Glöm inte 

och tappa inte bort denna gåva men speciellt 

glöm inte låsa den. Cykeln är den bästa 

investeringen du kan göra under studietiden.



Ordlista

Akuten: 1. Årets bästa kravall som anordnas av SSKål på valborg. 

2. Plats där man kan hamna vid för stor törst. (Se Alkohol).

Alkohol: Intages med måtta. Varken för mycket eller för ofta (se 

bakis).

Ambulansen: 1. Snabbaste vägen till akuten. 2. Höstterminens 

bästa fest som anordnas av SSKål.

Basgrupp: Er nya familj under dessa tre kommande år med 

basgruppshandledare som mamma/pappa.

Bakis: Tillstånd där vätskebalansen är rubbad vilket medför svåra 

smärtor i huvud och illamående. Uppstår när det blir för mycket blod 

i alkoholomloppet (se alkohol).

Consensus: Medicinska Fakultetens (MedFak) studentkår.

CSN: Får man sin månadspeng ifrån. Bör ej blandas ihop med 

CNS.

CNS: Centrala nervsystemet. Bör ej blandas ihop med CSN.

Cykel: 1. Utmärkt fordon för transport av dig själv. 2. Kretslopp.

Eftersläpp: Fest efter sittning som man kan gå på.

Fadder: Nyantagna studenters bästa vän i lila overall. Älskar er 

villkorslöst.

Familjen: Faddrarna och nyantagna studenter.

Festeri: Glatt utskott som fixar fester och gücklar (se älskade 

SSKål).

FilFak: Filosofiska Fakulteten.

Flamman: 1. Korridorsboende. 2. Uteställe 3. Gammalt ex.

Fulvin: En dryck som många festerier brygger.

Föreläsning: Bör man gå på.

Godkänt: Ingen skam att inte få det på första, andra eller tredje försöket.

Gückel: Underhållande framträdande, framförs oftast sjungande i grupp.

IPL: Interprofessionellt lärande. Första samarbetet med våra framtida 

kollegor.

Hätta: Snygg huvudbonad som ALLTID ska bäras! Kompletteras med 

vacker skylt.

Kondom: 1. Ångestdämpande 2. Håller SSK-familjen intakt.

Kravall: KRAV på overALL. Kul fest i partydress (se overall).

Kollektivet: Kårhus, här är det fest och ibland även föreläsning. Även kallat 

KK.

Kulvert: Underjordiskt gångsystem mellan US-husen.

Kårallen: Hus på Campus Valla där många kravaller äger rum. Blir för 

många ett andra hem till och med.

LiU-kort: Studentleg som införskaffas för tillträde till tentor, kravaller och 

till Campusbussen.

Lila: Den vackraste fägen som finns. Ju mer lila desto bättre!

Linkan: Slang för Linköping.

Mellanfest: Fest mellan festerna. Viktigt för att hålla igång!

MedFak: Medicinska Fakulteten.

Märken: Overallens bling bling.

Nollan: SSK:are som ännu inte blivit etta.

Här kommer ordlista med ord som man som blivande sjuksköterskestudent bör ha koll på. 



Ordlista forts.
Nolleolympiad: Tävling mot andra MedFakNollan.

Nolle-p: Nolleperioden/Mottagningen.

Nolle-kort: Fungerar som ett studentleg tillsammans med vanligt 

ID tills man skaffat sitt LiU-kort.

Norpan: Slang för Norrköping.

Omtenta: Finns. Skrivs om man inte klarar tentan på 1:a, 2:a eller 

3:e försöket (se godkänt).

Overall: Bärs av småbarn och studenter. Får endast tvättas i 

Stångån. Kan pimpas (se Märken).

Prioritering: Grad av vikt som läggs vid att något som planeras 

utförs.

Prokrastinering: Att skjuta upp till morgondagen (se tenta-p).

Resorb: Tablett som återställer vätskebalansen. Bra att ha sådan i 

medicinskåpet (se bakis).

Sektionen: Ett SSK-gäng som hjälper till att utveckla 

programmet som även ordnar aktiviteter.

Sittning: Middag med sång och gückel.

SSK: Sjuksköterska.

Skål: Utbringas mer än en gång under fest och sittning. (Lär dig 

SSK:s egna skål).

Skylt: Ska alltid hängas på nyantagna studenters mage. Om man 

glömt sin klasskompis namn så står det på skylten.

SSKål: 1. Vårat överlägset grymma festeri i lila med kortare ben på 

overallerna. 2. Felstavning av skål (se alkohol).

Tenta: Är man aldrig förberedd för men det brukar lösa sig tillslut ändå.

Tenta-p: Lediga dagar innan tenta, används med fördel till att plugga (se 

godkänt, ångest).

TekFak: Tekniska Fakulteten.

Trädgårdsföreningen (TF): Park som ligger mellan MedFak och 

Linköpings centrum.

Underkänd: Händer alla, löser sig alltid på något sätt.

US: Universitetssjukhuset.

Valla: Rekreationsområde och Campus nära Ryd som befolkas av FilFak

och TekFak.

Vallamassivet: Stort berg nära Campus Valla som man kan rulla ned 

för.

Villevalla: Uteställe på Vallavägen.

Ångest: Partygatan i Linköping, här ligger studentstället Kårhuset 

Kollektivet (se kollektivet).

Ärtor, pannkakor och Punsch (ÄoPoP): Traditionell och rolig 

sittning tillsammans med Läk. Vi brukar få ärtsoppa, pannkakor och 

punsch.

Örat: 1. Del av kroppen som används för att höra. 2. MedFaks egna café 

och pub, har godaste chokladbollarna i stan och billigt kaffe!



Boende tips
Någonstans att sova om nätterna är alltid bra att ha så här kommer lite tips på var man kan 
leta efter sin nya lya. Här kan du hitta allt från kollektiv, korridor, lägenhet, villa till hotell!

Studentbostäder - www.studentbostader.se/sv

Stångåstaden - www.stangastaden.se/

Länsförsäkringar - www.lffastighet.se/

Willhem - www.willhem.se/

KOMBO - bostad.karservice.se/

Blocket -
www.blocket.se/annonser/ostergotland/bostad?cg=3000&r=14&st=u

Facebookgrupper - “Lägenheter i Linköping”, “Bostad Linköping”, 

“Lägenheter uthyres i Linköping”

http://www.studentbostader.se/sv
http://www.stangastaden.se/
http://www.lffastighet.se/
http://www.willhem.se/
https://bostad.karservice.se/
http://www.blocket.se/annonser/ostergotland/bostad?cg=3000&r=14&st=u


Övriga tips

Av studenter, för studenter! Hitta billiga möbler och allt du 

kan tänkas behöva till ditt nya boende, samtidigt som du 

bidrar till en cirkulär konsumtion och en mer hållbar värld! 

Finns i A-huset på Campus Valla ingång 19, samt online: 

www.liustudentsecondhand.se/

På https://liu.se/artikel/kartor finns kartor över alla lokaler på 

alla LiUs campus. Men du kan även söka efter en specifik sal 

eller grupprum. 

Sök bussturer och köp biljett direkt i appen!

LiU Student Secondhand

Hitta rätt lokal

Östgötatrafiken

http://www.liustudentsecondhand.se/
https://liu.se/artikel/kartor


Sponsorer



Vi längtar så mycket tills vi får träffa er alla i höst!

Ha en underbar sommar så ses vi den 23/8, TAGGA!


