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Grattis och välkommen!
Först och främst vill vi gratulera dig till att ha kommit in på läkarpro-

grammet på Medicinska fakulteten i Linköping. GRATTIS! Dörrarna till 
en helt ny värld har precis öppnat sig och det känns säkert otroligt kul och 

spännande. Som hjälp och stöd i övergången till studentlivet har du oss, 
dina 12 supertaggade Superfaddrar, samt ännu fler faddrar, vilka alla går 

termin 2 på läkarprogrammet. Vi kommer att finnas till hands dygnet runt 
för att svara på alla dina frågor och se till att du känner dig så välkommen 

som det bara går i din nya hemstad.
Under mottagningsperioden kommer du ha både lektioner och föreläs-

ningar, så tillsammans med de roliga aktiviteter vi anordnar får du räkna 
med ett fullspäckat schema. Nolleperioden (Nolle-P) pågår i år under 1,5 

vecka och är utformad så att aktivitetsutbudet ska falla alla i smaken.

Vi vill poängtera att mottagningen inte kommer att vara förnedrande eller 
liknande; det är inte den typen av mottagning vi vill ha. Mottagningen 

finns till för att du ska ha det roligt och lära känna dina nya klasskamrater 
och din nya hemort. Alla aktiviteter under välkomstveckan genomförs i 

enlighet med mottagningspolicyn som är gemensam för de tre studentkå-
rerna vid Linköpings Universitet. Aktiviteterna är helt och hållet frivilliga 

och det förekommer ingen som helst alkoholhets.
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Superfaddrar och faddrar

Det är vi som är era Superfaddrar (SF). Vi finns till för er under mottag-
ningsperioden och kommer ta hand om er extra mycket. Till oss kan du 

komma alla tider på dygnet med alla dina frågor.

Under välkomstveckan får du även möjlighet att lära känna dina härliga 
faddrar. De väntar på dig i Linköping och kommer se till att Nolle-P blir 
kanonbra. Samtliga Superfaddrar och faddrar går termin 2 och kommer 

finnas där för dig under mottagningsveckan.



Om dina Superfaddrar
Moa Ljungqvist Tove Montalvo

Mobilnummer: 0705119056
Ålder: 20
Hemstad: Skövde
Nollegrupp: Proktologerna 
Bästa lifequote: Allting gott och allde-
les för mycket 
Detta kan jag inte leva utan:
Gifflar eller avokado 
Hemlig talang: Har gult bälte i karate 
Favorituttryck: Bättre sent än aldrig 
Hur snabbt cyklar du till skolan: 
Sakta men säkert 
Beskriv dig själv med tre ord: Kör 
bara kör 
Bästa beslut 2021: Började plugga i 
Linköping !!

Mobilnummer: 0723044040
Ålder: 20
Hemstad: Göteborg
Nollegrupp: Patologerna 
Om du ska imponera på mig ska du: 
Baka en god kaka, funkar alltid:)
Spirit animal: Koala
Svaghet: Lite för bra på att förtränga 
sådant jag borde göra 
Sämsta beslut 2021: Att prokrastinera
Bästa pluggstället: Inte på mitt rum 
via zoom iaf 
Utmana mig i: Bullbak, win win för 
alla   
Bästa tipset till nollan: Laga storkok, 
det är underbart



��

Dafne Kulstad Louise Kindberg

Mobilnummer: 0760148691
Ålder: 23
Hemstad: Malmö stad
Nollegrupp: Radiologerna
Din bästa banger: All Reggaeton!!!
Om du ska imponera på mig ska du: 
Bara SF Anton som kan 
Bästa matlådan: SF Antons 
Tre saker jag inte kan leva utan: SF 
Anton, MEDSEX och Pepsi MAX
Vilken seriekaraktär skulle du vara: 
Den blonda tjejen 
Detta vill jag kunna: Andas i en 
fyrkant 
Hemlig talang: Kan bara blinka med 
båda ögonen 
Bästa raggningsreplik: Räcker att jag 
blinkar  

Mobilnummer: 0706025521
Ålder: 22
Hemstad: Estocolmo 
Nollegrupp: Radiologerna
Favorituttryck: TOPPEN 
Värsta du vet: Kokt korv://  
Beskriv dig själv med tre ord: Spral-
lig, pratglad & antagligen sen ;)
Detta kan jag inte leva utan: Glass 
och skidåkning 
Bästa matlådan: Sötpotatissallad
Detta gör jag 03 en lördag: Cyklar 
hem och drömmer om min resorb!!!
Detta är jag beroende av: RESORB !  
Stay hydrated!!
Bästa life quote: Taggen är den sista 
som dör!!



Agnes Forsblad Kajsa Hjertberg

Mobilnummer: 0733901480 
Ålder: 22 
Hemstad: Uppsala 
Nollegrupp: Neurologerna
Favorituttryck: Det löser sig 
Din bästa banger: Allt med Abba!!
Spiritanimal: Sengångare 
Svaghet: Extra priser på ICA
Hur snabbt cyklar du till skolan: 
Alldeles för långsamt
Viktigast att ha i kylen: Iskall apelsin-
juice!! 
Utmana mig i: Att frysa
Tre saker jag inte kan leva utan: 
Min dunjacka <3, frusen mango och 
jordgubbar 
Bästa beslut 2021: Börja läk i linkan!!
Bästa tipset till nollan: NJUT

Mobilnummer: 0722525656
Ålder: 21 
Hemstad: Stockholm  
Nollegrupp: Pediatriker 
Bästa life quote: Det är lika bra 
Vad ville du bli som liten: Dansande 
läkare 
Om du ska imponera på mig ska du: 
Släppa loss på dansgolvet 
Din bästa banger: Allt discodunk 
Utmana mig i: Dansbattle
Hemlig talang: Jag kan slicka mig på 
näsan 
Svaghet: Riktigt dålig förlorare
Sämsta beslut 2021: Skjuta upp plug-
get till tentaP...
Tre saker jag inte kan leva utan: 
nollan, nolle-p och läk!! 
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Anja Hansson Irma Holmgren

Mobilnummer: 0727125760
Ålder: 23
Hemstad: Genarp (haha va?)
Nollegrupp: Gynekologerna
Svaghet: Shots och söta katter (fula 
också) 
Favorituttryck: Sharing i caring <3
Viktigast i ditt liv: Min kaffekokare
Detta vill jag vara känd för: Vara bäst 
på att koka kaffe
Viktigast att ha i kylen: Havremjölk 
(till kaffet!!) 
Din främsta egenskap: Skjuta upp 
saker till alldeles för sent 
Utmana mig i: Prokrastinering
Bästa med Linköping: Det går att 
cykla överallt även om man bor i 
Lambohov

Mobilnummer: 0723149003
Ålder: 19
Hemstad: Göteborg 
Nollegrupp: Andrologerna
Beskriv dig själv med tre ord: Klum-
pig, hysterisk, energisk
Spiritanimal: Skrattmås 
Bästa life quote: Det finns omtentor 
men inga omfester 
Din bästa banger: Spritbolaget på 
sittningar 
Detta vill jag kunna: Höja på ena 
ögonbrynet
Viktigast att ha i kylen: Kyld mat är 
överskattat
Utmana mig i: Beerbong 
Bästa tipset till nollan: Alla är mer 
lost än dom verkar



Amanda Barasciutti Anton Argani

Mobilnummer: 0760444868
Ålder: 19 
Hemstad: Stockholm-ish 
Nollegrupp: Urologerna 
Vad ville du bli när du var liten: 
Superfadder 
Detta kan jag inte leva utan: Pressby-
råns 50%-vecka på glass
Funfact: Är tondöv! (på riktigt)
Din bästa banger: Någon låt med 
högst två toner, I would walk 500 
miles?
Bästa tips för att överleva studentli-
vet: Köp inte Eldorados kyckling
Första jag köper när jag får CSN: Inte 
Eldorados kyckling iaf
Utmana mig i: Emotionell instabilitet

Mobilnummer: 0707462236
Ålder: 24
Hemstad: Uddevalla
Nollegrupp: Urologerna 
Om du ska imponera på mig ska du: 
Heta Dafne 
Om du bara fick äta en sak: Inte SF- 
Dafnes matlåda iaf
Bästa matlådan: Fancy öl 
Hemlig talang: Är bra på att fiska ;) 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 
Vilken cykel? 
Detta är jag beroende av: Jag är fak-
tiskt inte beroende av snus 
Bästa life quote: Traditioner är bara 
ett steg på en oändlig resa
Bästa tipset till nollan: Andas i en 
fyrkant!! 
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Maja Porle Hannes Forsberg

Mobilnummer: 0761431316
Ålder: 20  
Hemstad: Växjö 
Nollegrupp: Kardiologerna 
Svaghet: Använder ironi vid fel 
tillfälle 
Din främsta egenskap: Ironi
Första jag köper när jag får CSN: 
Sushi!!!! Eller kurslitteratur, beror lite 
på känslan för dagen:)
Favorituttryck: När jag inte pluggar 
tar jag sats
Din bästa banger: Allt med Stevie 
Wonder
Om du ska imponera på mig ska du: 
Springa milen under 30
Bästa tipset till nollan: Kom till 
Linkan! Lär känna dina klasskamrater, 
sen blir allt skoj!

Mobilnummer: 0725477007
Ålder: 19 
Hemstad: Kumla (inte fängelset) 
Nollegrupp: Kirurgerna 
Favorituttryck: Hej jag är från Kumla 
(inte fängelset)
Bästa med Linköping: Att inte bo 
granne med ett fängelse 
Fun fact: Har försökt sälja mig själv på 
blocket 
Spritanimal: Karlsson på taket
Utmana mig i: Musikquiz, jag vinner 
du förlorar! 
Viktigast i ditt liv: Mammas och pap-
pas matlådeleveranser
Bästa tipset till nollan: Lita inte på SF 
Amandas matlagning (Eldorado-kyck-
ling) 
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Ordlista
Boron: 3,5 kilo kunskap 
BVC: Årets (eller livets?) bästa dag! 
Campusbussen: Tar studenter med LiU-kort till Norrköping helt gratis. 
Campus Norrköping: Det fina campuset i Norrköping, dit man åker med campus-
bussen. 
Campus US: Vårt kära universitetssjukhus, stället där vi älskar att hänga! 
Campus Valla: LiU:s största campus - en plats för TekFak, FilFak, tentor och fester. 
Cellis: En plats på vårt kära campus US, i denna lokal finns ett café vid namn Deli 
Marché. Här kan du äta lunch, fika eller bara hänga.
CSN: Räddaren i nöden varje månad, det är väldigt viktigt att ansöka om både lån 
och bidrag i god tid. 
Domkyrkan: Linkans mittpunkt. Tornet hjälper dig att hitta hem om du tappat bort 
dig. 
Flamman: Linköpings äldsta studentställe (med ständigt bra drag). Pub på onsda-
gar, nattklubb fredagar och lördagar. 
Frack: Nollans blivande favoritstass, läkarprogrammets version av overall.
Fulvin: En version av vin, om man gillar vin eller saft kanske man tycker det är gott.
GF: Gammelfaddrar, förra terminens Superfaddrar. 
Guyton: Som Boron, fast lättare. 
Gyckel: Framträdande och sång, Nollans favoritunderhållning. 
Hista: Att titta på rosa figurer i mikroskop, er nya favoritsysselsättning. 
Hos frisören: Blir man fin... 
Kravall: En fest med krav på overall (för läkarstudenter är det frack som gäller!).
Kulverten: Mörk och mystisk plats under sjukhuset... eller ett bra sätt att ta sig runt.  
Kårallen: Kravallens hem, ligger på campus Valla. 
Kårhuset Kollektivet (KK): Där det händer! Ligger precis vid Domkyrkan. 
Linkan: Världens mittpunkt, kallas även Leeiinkööping. Drömmarnas stad <3
MedFak: Medicinska fakulteten. 
Nollan: Ett samlingsord att kalla nya studenter första två veckorna av termin ett. 
PBL: Problembaserat lärande, inte så problematiskt egentligen. 
Sittning: Fest med mat (av varierande kvalitet) där man (oftast) sitter ner och (all-
tid) sjunger. 
TF: Trädgårdsföreningen, den mysiga parken precis utanför MedFak. 
Växthuset: Ett av husen på Campus US, här spenderar vi mycket tid! 
Örat: MedFaks studentcafé. Här kan Nollan dricka kaffe och köpa mackor och 
kakor (fantastiska chokladbollar) till studentpris. 



Här är en karta över din nya hemort, Nollan!

1. Campus US (Universitetssjukhuset) och 
MedFak - ditt nya hem! 

2. Trädgårdsföreningen (TF)

3. Domkyrkan

4. Flamman

5. Campus Valla 

6. Linköpings Centralstation (resecentrum). 
Här går alla bussar och tåg! 

7. McDonald’s 24h <3

Att orientera sig i en ny stad är inte alltid så 
lätt. Därför har vi prickat in de viktigaste plat-
serna i Linkan som kan vara bra att känna till 

redan från början. (OBS! radie på ca 2km)
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Mottagningsschema

Onsdag 25/8
Samling för n0llan och starten på ett oförglömligt Nolle-p! 
Samlingsplatser kommer informeras senare. Kom dit och 
träffa dina nya kurskamrater och Superfaddrar! På kvällen 
kommer era fantatiska faddrar att ta hand om er och bjuda på 
en drömmig middag. 

Torsdag 26/8 
Stadsvandring i vårt vackra Linköping väntar. Här får nollan
lära sig hitta i sin nya hemstad, utföra uppdrag i en rolig
poängjakt och upptäcka Linköpings guldkorn!

Fredag 27/8
Nu är det dags för nollans första sittning - myssittningen! Det 
blir mycket gyckel och hög mysfaktor så ta med era mysigaste 
kläder <3 På kvällen är det gamlingarnas tur att ta nollan på 
en svängom i Linköping! 

Lördag 28/8 
En historisk dag - det är dags för nolleolympiaden! Värm upp 
ordentligt, ha på rejäla kläder och ta med den bästa tävlings-
andan!! På kvällen kommer sen nollan få lära känna Linkö-
pings stolthet - MedSex!

Söndag 29/8
Denna dag kommer era fina faddrar att ta hand om er!

Vi bjuder på mat Alkohol finns att köpa

Ta med något att äta 



Måndag 30/8
Det är dags för första skoldagen och det obligatoriska uppropet! 
Efter första skoldagen blir det boktips och fika med Superfaddrar! 

Tisdag 31/8
Amazing race i kulverten! Här får nollan chans att träffa på för-
eningar och organisationer kopplade till studentlivet, samt lära 
sig hitta i US underjord. Det finns även chans att kamma hem ett 
härligt pris!

Torsdag 2/9
På kvällen får nollan bjuda tillbaka med en middag (och kanske 
även ett litet gyckel ?!)

Fredag 3/9
Poppa popcorn, och bunkra upp med godis - det är dags för läkar-
programmets egna upplaga av Melodifestivalen! Det blir dramatik, 
spänning och underhållning i världsklass. Missa för all del inte 
detta! 

Lördag 4/9
Det bjuds på brunch!! 

Söndag 5/9
Mottagningens allra sista event och det som vi alla längtat efter 
drar igång. BVC!!!

Mer information och exakta tider kommer ni 
få under mottagningen!
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Superfaddrarna tipsar
Cykel är det absolut smidigaste, billigaste och mest använda transport-

medlet av studenter i Linkan! Cykelhjälm och lysen (både fram och 
bak!) är också viktiga för att undvika såväl skallskador som dyra böter.

Det finns flera sätt att hitta boende i Linkan. Ställ dig i kö på Stu-
dentbostäder och Stångåstaden, håll koll på Blocket, gå med i Face-
book-gruppen “Bostad Linköping” och “Lägenheter i Linköping”, 

kontakta fastighetsägare och fråga om de har något ledigt (se kontak-
tlista i slutet av Nolleboken). Fråga vänner, släktingar och faddrar. Ge 

inte upp!

Om du trots alla försök inte lyckas hitta något boende inför termins-
starten behöver du inte oroa dig. Hör av dig till oss så hjälper vi dig 

att ordna boende under de första veckorna hos någon av våra mysiga 
faddrar eller äldrekursare. TVEKA INTE att kontakta oss angående 

boende, vi finns här för att hjälpa dig!

Kom i tid till uppropet! Annars kan du förlora din plats och gå miste 
om allt det roliga som kommer hända.

Ta gärna med dig någon lite finare klädsel, t.ex. klänning eller kavaj. 
Det kan behövas på vissa sittningar. 

Matlådor är studentens bästa vän, om den så innehåller snabbma-
karoner eller en kulinarisk fullträff. Det är billigt, nyttigt, roligt och 

praktiskt att laga egen mat. Köp ett lager lådor på IKEA eller liknande, 
fyll dem med något smarrigt och ladda kyl och frys inför mottagning-

sperioden!

Följ gärna Superfaddrarna på Instagram så kan du hänga med på allt 
roligt vi har för oss innan och under Nolle-P!

Många betalningar inom studentlivet görs via swish. Det är därför en 
bra idé att skaffa swish så snart som möjligt om du inte redan har det.



Ladda ner LiU-appen; din högra hand i Linköping. Med den kan du 
hitta lokaler, kursscheman, campusbusstider, tentatillfällen och dina 

studieresultat mm. 

Oroa dig inte över kurslitteratur! Det kommer finnas mycket tid att 
införskaffa den under de första veckorna av terminen och faddrarna 
kommer att ge sina bästa tips om vilka böcker som är bra, samt hur 

man hittar dem till ett bra pris.

Har du några frågor? Ställ dem i din nya favoritfacebookgrupp; 
Läkarprogrammet Linköping HT21! Tveka inte heller att ringa eller 

sms:a en SF, vi lovar att hjälpa dig efter bästa förmåga!
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Läkarfrack på kravall
På Linköpings universitet finns det en massa unika och roli-
ga traditioner. En av dessa är en speciell sorts fest som kallas 

kravall (krav på overall), vilken oftast äger rum på Kårallen (se 
ordlista). Varje program på universitetet har en overall (ovve) 
i sin egen färg som de använder på kravall. Just läkarprogram-

mets utstyrsel är lite annorlunda; vi bär istället frack! 

Fracken är gjord av en läkarrock som kommer kunna köpas i 
början av terminen. Man syr sedan på ett valfritt tyg som pynt. 
Om man vill kan man lämna in fracken till en skräddare, men 

de flesta syr upp sin egen tillsammans med klasskamrater på en 
ack så trevlig syjunta. Att ta med en symaskin till Linköping är 

därför att rekommendera.
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Träffa era härliga 
faddrar!
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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. 



Medicinska Föreningen
Medicinska föreningen är läkarstudenternas sektion. Sektionen står 
under studentkåren som svarar mot Universitet och ju fler medlem-
mar vi har, desto mer kan vi påverka. Sektionen gör en mängd saker 
för sina studenter, några exempel är utbildningsbevakning, studieso-
ciala event som sittningar och brädspelskvällar, försäljning av rockar 

och märken sam studiestöd i form av bokmässor och liknande. Vi har 
också ett gott samarbete med Medicinska Idrottsföreningen i Linkö-

ping, MIFL, som ger våra medlemmar en otrolig (!) rabatt på att utöva 
bollsporter, löpning, simning och mycket mer under terminerna. MF 
finns helt enkelt till för att förbättra studentlivet och studietiden för 

MedFaks läkarstuderande och uppkommer det problem eller frågor är 
det oss studenterna vänder sig till, Medlem blir du automatiskt då du 

blir medlem i studentkåren, Consensus.

Vill du veta mer, se:
mflinkoping.se

facebook.com/mflinkoping
Kårens hemsida: consensus.liu.se 

Bli medlem: medlem.consensus.liu.se 

Vi kommer också komma ut till er första dagen, då har ni möjlighet 
att ställa frågor om ni har några. Vi ses i vår!
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[HG] POP UP är vårt nyaste tillskott. Lokalen ligger i 
den nybyggda Vallastaden och erbjuder studieplatser, 
sittningar, café och lunch.

RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
studentfester. Just nu stängt på grund av renovering. 

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Fika på Café 
Örat, använd studieplatserna eller hyr 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.



Allt detta och mycket mer finner du på våra kårhus i Linköping och 
Norrköping. Fem fantastiska mötesplatser för alla studenter vid 
Linköpings Universitet.

Kårhus med ett myller av aktiviteter och människor förutsätter att 
studenterna fyller husen med bra grejer och jobbar praktiskt med att 
genomföra alla arrangemang. Därför uppmanar vi alla att engagera 
sig och jobba i kårhusen! Utan studenter blir det liksom inget 
studentliv.

Missa inte chansen att vara en central del av Sverigens bästa 
studentliv under din studietid! 

Söker du nya vänner, gemenskap, 
underhållning eller den fetaste utekvällen?

Vad får du tillbaka om du engagerar dig 
i Kårhusen?

- Exklusiv tillgång till kårhusen, fantastiska arbetskamrater,
schyssta personalevent och -priser.

- Ett stort nätverk av LiU-studenter från alla utbildningar och
världsdelar. Nya vänner och spännande kontakter!

- Nya erfarenheter och en viktig merit att lägga till ditt CV. En
person som engagerar sig lockar de allra flesta arbetsgivare!

- Tillgång till meriterande utbildningar inom branschen.
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Hedvig erbjuder 300 kr 

rabatt på Nolle - paketet

Hedvig är Sveriges digitala hemförsäkring som erbjuder snabb och enkel 

service direkt i mobilen när skadan är framme. Hedvig erbjuder förmånliga 

studentpriser och har ingen bindningstid. �lir du medlem nu får du dessutom 

300 kr rabatt på Nolle - paketet. Allt du behöver göra är att uppge att du är 

Hedvigmedlem när du betalar Nolle - paketet'

 Inte svårare än så. 

Erbjudandet är giltigt från 2021-08-01 till försäljningen av Nolle-paketet och gäller 

enbart studenter som blivit medlemmar under denna period.

För att kunna utnyttja detta erbjudande så behöver man stanna kvar som medlem i 

minst 2 månader. 
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Vilka är vi?
Sveriges läkarförbund Student Linköping är en av åtta lokalavdelningar i
Sverige läkarförbund Student. Vi är en del av Sveriges Läkarförbund som är
läkarnas fackliga organisation. Vi arbetar för en bra utbildning framför allt i
Linköping och de olika studieorterna vid läkarprogrammet på Linköpings
Universitet (Jönköping, Norrköping, Kalmar samt Linköping). Vi tycker även att
det är viktigt att ni som studenter känner till oss och på vilket sätt vi kan hjälpa
er vid problem/funderingar avseende utbildningen. Viktiga frågor för oss är även
arbetet som underläkare och AT-läkare.
Sveriges läkarförbund Student Linköping har tillsammans med de andra
lokalavdelningarna och läkarförbundet kunnat påverka läkarutbildningen genom
åren, detta kommer vi att informera mer om när vi träffar er digitalt/fysiskt under
terminen.

Om du tycker att det är intressant med fackligt arbete och/eller vill veta mer får
du gärna höra av dig till oss på sociala medier eller mail. Att vara med i
styrelsen alternativt engagera sig som aktiv medlem är roligt och lärorikt, en
fantastisk möjlighet att få engagera sig.

Med vänliga hälsningar
Sveriges läkarförbund Student Linköping Styrelsen 21/22

slfstudent_lkpg

Sveriges läkarförbund student Linköping

Mail: info.linkoping.student@slf.se



Nollans checklista
✓ Tacka JA till din plats!

Skicka in ansökan om studiemedel till CSN (och efter uppropet även studieför-
säkran)

Hitta boende (se ”SF tipsar”)

Fixa en cykel med lysen, lås och hjälm

Fyll i och skicka in nolleenkäten, som kommer på mailen innan terminsstart

Adressändra och folkbokför dig i Linköping (adressändring är frivilligt, men 
bra att göra)

Fixa hemförsäkring

Bli medlem i Consensus och betala kåravgiften (detta är  frivilligt, men 
rekommenderas starkt)

Gör matlådor och fyll upp kylskåpet (förslagsvis även några matlådor som inte 
behöver värmas)

Fyll skafferiet (och skolväskan) med mellanmål och snacks. Hypoglykemi bör 
undvikas för bästa möjliga nolle-P! 

Ta med legitimation och pengar (gärna Swish, men kontanter går också bra)

Följ Superfaddrarna på Instagram + Gå med i Facebook-gruppen 
”Läkarprogrammet Linköping HT21”!

Kom i tid till uppropet 

Köp biljetter till alla roliga aktiviteter och häng med på ett grymt Nolle- P

Tagga Nolle-P!
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Kontakter
Studentbostäder
013 - 20 86 60
www.studentbostader.se

Stångåstaden bostäder
013 - 20 85 00
www.stangastaden.se

Studentkåren Consensus
073 940 55 21
sam@consensus.liu.se

KOMBO (kostnadsfri hyresgäst-
förening för LiU-studenter)
013 - 28 28 84
https://bostad.karservice.se

LiU:s hemsida
www.liu.se 

För nyantagna LiU-studenter
www.liu.se/antagen

Försäkringskassan (för t.ex. bost-
adsbidrag)
0771 - 524 524
www.forsakringskassan.se

CSN
0771 - 276 000
www.csn.se

Gunilla Hultman, studieväg-
ledare termin 1
013 - 28 68 97
gunilla.hultman@liu.se

LiU Infocenter
013 - 28 10 00
infocenter@liu.se



Nollan
Vi längtar efter dig!

Välkommen till Linköping 
och 

Läkarprogrammet!
Önskar Superfaddrarna


