
Mottagningshäfte
Sjuksköterskeprogrammet, VT-20, Linköpings 

universitet



Introduktion
GRATTIS till din plats på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings Universitet och 

välkommen till din nya studentstad, Linköping! Den första tiden på Linköpings Universitet är 
mottagningsperioden, även kallat Nolle-p. Mottagningen hålls för att alla studenter ska känna 
sig välkomna till kanske Sveriges bästa studentstad! Alla vi faddrar kommer att göra allt för 
att göra din start på studierna så bra och härlig som möjligt samt få dig att känna dig trygg 

och säker här i Linköping.


Vi har ordnat två veckor av mottagning som kommer innehålla flera roliga aktiviteter. Under 
dessa veckor kommer du att få möjlighet att lära känna Linköping stad, uppleva studentlivet 

och lära känna dina nya klasskamrater på bästa sätt. Detta för att du ska känna dig 
välkommen, komma till rätta och få en introduktion till studentlivet här på Medicinska 

Fakulteten.


Det är oerhört viktigt att belysa sig att mottagningen INTE handlar om att vi faddrar 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 som du vill delta i, då alla aktiviteter är 
frivilliga.

Under hela mottagningen råder det respekt och jämnlikhet. Alla ska bli behandlade lika och 
med respekt oberoende om det är nollan eller fadder.



Huvudfaddrar 
VT-20

Namn: Sara Nilsson

HF- Post: Ordförande

Guilty pleasure: Alex och Sigges 
podcast

Vem är jag på fest: 
Hobbypsykolog, öppen 
mottagning för alla behövande

Det första jag spenderar CSN 
på: Kimchi :) 
Tips inför nolle-p: Var med på 
allt, det kommer bli skoj!


Namn: Ifti Alam

HF- Post: Vice Ordförande

Guilty pleasure: Vit choklad 
Vem är jag på fest: Den som tror 
att jag är DJ Tiësto 
Det första jag spenderar CSN 
på: Tikka Masala

Tips inför nolle-p: Bunkra mat

Det är vi som är 
ansvariga under 

hela mottagningen. 
Till våra hjälp 
kommer även 

”vanliga” faddrar, 
SSKål och 

sektionen delta!



Namn: Wilma Alhällen

HF- Post: PR & Media

Guilty pleasure: Reality 
sjukvårdsserier 
Vem är jag på fest: Mamman 
som tar hand som allt och alla

Det första jag spenderar CSN 
på: En fin mozzarella 
Tips inför nolle-p: Håll upp 
benen när du cyklar över en 
vattenpöl, då du blir mindre 
smutsig

Namn: Alice Juneskog

HF- Post: Ekonomi

Guilty pleasure: Köper cola så 
fort jag är sugen på det

Vem är jag på fest: Den som 
sjunger för högt och aldrig tackar 
nej till dansgolvet

Det första jag spenderar CSN 
på: MAAAAT 
Tips inför nolle-p: Använd 
google maps, och INTE appen 
kartor på Iphone


Namn: Erik Andersson

HF- Post: Ekonomi

Guilty pleasure: Nacho Cheese i 
stora lass 
Vem är jag på fest: Den som 
försvinner innan Bolibompa börjar 
Det första jag spenderar CSN 
på: Det var en lustig 
bokstavskombination. Kan någon 
förklara den för mig? 
Tips inför nolle-p: Förbered dig 
på ett minne för livet




Namn: Tove Andersson

HF- Post: Spons & Reserv

Guilty pleasure: 
Adventskalenderöppning på 
youtube 
Vem är jag på fest: Ett lugnt kaos 
Det första jag spenderar CSN 
på: Tågresor 
Tips inför nolle-p: Fråga alltid om 
det är något som känns oklart 
eller känns konstigt, inga frågor är 
dumma 

Namn: Jenny Johansson Enell

HF- Post: Sittning

Guilty pleasure: Läsa 
kändisskvaller

Vem är jag på fest: Den som 
dansar på borden! 
Det första jag spenderar CSN 
på: Nocco, massor av Nocco. 
Tips inför nolle-p: Napa mycket!


Namn: Oscar Agebjörn

HF- Post: Sittning

Guilty pleasure: Ta på sig 
mjukisbyxor när man kommit hem 
från skolan

Vem är jag på fest: Den som 
dricker läsk istället för alkohol 
Det första jag spenderar CSN 
på: Hyra….. och mat 
Tips inför nolle-p: Det blir 
roligare ju mer man deltar på



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. 



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 arbetar ideellt för 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! Ett medlemskap i Kåren (Consensus) ger automatiskt medlemskap i 
sektionen.

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

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


Häng med i allt som händer på din blivande sektion genom att gilla vår Facebooksida 
”Sjuksköterskesektionen vid Linköpings universitet” och följ oss gärna på Instagram 
”ssksektionen_lkpg.


Om du vill komma i kontakt med Sjuksköterskesektionen innan terminstart så kan du maila 
oss på ssksektionenlinkoping@gmail.com. Stort grattis till din plats på utbildningen.

Ladda nu upp batterierna inför terminsstart och fantastiska roliga mottagningen, det kommer i 
alla fall vi göra!

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


Sektionen



SSKål

Hej på dig! 

Varmt välkommen till Linköping och stort grattis till antagningen!

Det är vi som är SSKål, sjuksköterskesektionens egna festeri. Som festeri har vi som 
uppgift att bland annat anordna fester, sittningar och andra roliga aktiviteter för studenter 
på programmet. Vårt mål är att bidra till att tiden på universitetet blir så roligt och 
händelserikt som möjligt. Vi kommer att träffas mycket under mottagningen och vi ser 
verkligen fram emot att 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 @sskal1920 på både Facebook och Instagram. Vi har 
även en hemsida, sskal.se, där ni gärna får titta förbi!


Njut av julen så ses vi snart! Många kramar från SSKål <3

http://sskal.se


SSKål



RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
WXYHIRXJIWXIV�� 9RHIV� ȶȉȦȟ� ¯XIVMRZMKHIW� Z¯V� ERVMOE�
LIVVK¯VH� IJXIV� HIR� QIWX� SQJEXXERHI� VIRSZIVMRK� WSQ�
KNSVXW�YRHIV�LYWIXW�ȍȉ�¯V�WSQ�O¯VLYW

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Här kan 
HY�ǻOE�T¯�(EJ³� VEX��ERZ®RHE�WXYHMITPEXWIVRE�IPPIV�L]VE�
JIWXZ¯RMRKIR�

KÅRALLEN� ®V� O¯VLYWIX� WSQ� PMKKIV� WXSPX� JÁVXÁNX� QMXX� T¯�
GEQTYW�:EPPE��4QFSVH�ǻRRW�VYQ�JÁV�F¯HI�WXYHIRXO¯VIV��
JÁVIRMRKEV� SGL� JIWXIVMIV�� -®V� ǻRRW� QÁNPMKLIX� EXX�
EVVERKIVE� SGL� HIPXE� M� WXSVE� WXYHIRXJIWXIV�� SGL� QMWWE�
MRXI�HIX�WXYHIRXHVMZRE�GEJ³IX�SGL�HI�Q]WMKE�TYFEVRE�
M�'EPNER�

TRAPPAN är kårhuset i Norrköping, mitt i strömmen. 
-N®VXEX� M� GEQTYW� 3SVVOÁTMRKW� WXYHIRXPMZ� H®V� HY� OER�
TPYKKE��TYFFE�SGL�OPYFFE��-®V�ǻRRW�WXYHMITPEXWIV�EPPE�
ZIGOSHEKEV�QIH�WN®PZWIVZIVMRK�EZ�OEǺI�Ƴ�LIPX�KVEXMW�

KOLLEKTIVET� ®V� O¯VLYWIX� T¯� �KEXER� QMXX� M� GIRXVEPE�
1MROÁTMRK�� -®V� WEQWEW� T¯� OZ®PPWXMH� WXSVE� WMXXRMRKEV�
SGL� JIWXIV� QIH� JÁVIP®WRMRKEV�� OSRWIVXIV� SGL� Q]GOIX�
ERREX��5¯�HEKEVRE�J]PPW�LYWIX�EZ�WXYHMITPEXWIV��GEJ³�SGL�
konferenser.



Info om mottagningen
Vi förstår om all denna information är skrämmande, förvirrande eller svår att ta in och 

memorera. Men oroa er inte, vi finns här för er! Här följer strax massor av mer information om 
vad dom två första veckorna kommer innehålla. Ett schema över några av de roligaste 

veckorna av er studietid! Under dessa två veckor kommer vissa av aktiviteterna innefatta mat 
och dryck, de dagar som inte gör det är det viktigt att äta innan eller ta med sig matlåda samt 

dricka mycket vatten, det mår kroppen bra av.


Ett tips! Ha kalendern i högsta hugg, för här kommer två veckor du inte vill missa. Mindre 
förändringar av schemat kan ske. Som vi tidigare nämnt är vi medvetna om att det blir mycket 

ny information, men bara fråga oss om det finns några som helst oklarheter, vi finns här för 
eran skull <3. Innan vi ger er schemat med roligheter VARJE dag kommer här tips, 

rekommenderad packlista och en extremt matnyttig ordlista som kan vara bra att plugga på 
innan! Även lite saker som är bra att veta och sidor ni kan bli medlemmar på m.m.



Information om mottagningen

Pris för Nolle-p 
Första dagen säljs biljetterna till aktiviteterna, vilket betalas med swish. Paketpriset för 
”betalaktiviteterna” kommer ligga på ca 950kr. Vissa aktiviteter är gratis att delta på och är 
markerade i schemat. 

Studenternas Nationalsång 
Vår student-nationalsång. Du har inte levt förens du 
har fulsjungit till denna en sen sen natt. Lär er den, 
älska den och lev efter den.



Packlista

Mobil - Denna behöver ni för att kunna skriva till era nya vänner, men även till oss 
faddrar så att vi vet att ni kommit hem i hyfsat bra skick om nätterna. Med mobil kan 
man även få hjälp med att hitta via Maps. Detta kommer vara mångas bästa vän 
första tiden i Linkan. På denna kan man även ha Swish och fota och dela med sig av 
underbara Nolle-p. #nollepvt20.

Kläder - Allt från underställsbrallan till finstrassen är bra att ta med. Viktigt att ni tar 
med er varma och vattentåliga ytterkläder för vi kommer vara utomhus en del. 
Bekväma och varma skor är att rekommendera, för er egen skull.

Cykel - Världens bästa uppfinning enligt oss faddrar. Glöm inte och tappa inte bort 
denna gåva. Har du inte en, köp en. Det kommer vara bästa investeringen under 
studietiden. 

Matlådor - Ett tips: Laga storkok och bunkra upp med matlådor. Storkok ger mer 
tid till studierna och roliga aktiviteter. Laga gärna med en kompis, blir roligare. Blir 
man trött på samma mat kan man byta matlåda med en kompis. 



Sociala medier

Facebook: SSK-Nollan VT20 Linköping
Gå med i vår Facebook-grupp SSK-Nollan VT20 Linköping. Här kommer vi 
dela med oss av uppdaterad information och detta är även det bästa stället 
att ställa frågor till oss, därmed kan alla ta del av informationen.

Instagram: ssknollanvt20
Följ vårt instagramkonto ssknollanvt20, här kommer vi uppdatera dagligen 
med alla roligheter som vi har för oss under mottagningsperioden. 
Hashtagga era egna bilder #ssknollanvt20 ! Ni kan även se vad tidigare 
mottagningsperioder inneburit.



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.

Domare: Kan alltid mutas och älskar fjäsk.

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.

Fjäskis: Ska vinnas! Vinns ALLTID av SSK. Ingen 
press alls.

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 famtida kollegor.           
Ish: Ungefär, typ (skrivs mycket i 
mottagningsschemat efter tider).                 
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 kalla KK.              
Kulvert: Underjordiskt gångsystem mellan US-
husen.



Ordlista

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.

Nolleolympiad: Tävling mot andra MedFak-
Nollan.

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 fester 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. Obs! Akta 
skylten (se teknolog).

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!

Ordlista



Schema

21/1 
Tisdag

22/1 
Onsdag

20/1 
Måndag

= Bjuds på/går att köpa alkohol (frivilligt) = Aktivitet som kostar 
(ingår i nolle-paketet)

Första dagen är här! Vi faddrar kommer möta upp er utanför örat kl 9.30 och gå med 
er till uppropet. Efter kommer vi mötas utanför. Vi kommer dela in er i nollegrupper. 
Därefter kommer respektive nollegrupp pyssla och äta lunch tillsammans (ta med 
matlåda). HF kommer få runt och sälja nolle-paketet för de som är intresserade. 
Därefter kommer vi tillsammans gå till TF för lite lekar.

Viktigt att ta med en vit kartongbit i måtten 30x60 cm

Första dagen. Upprop och pyssel

ÄoPoP sittning med LÄK-nollan

Sittningskola

Mottagningens första ritning är här! Den underbara ÄoPop-sittningen (Ärtor, 
pannkakor & punch) med läk-nollan! Vi kommer att samlas utanför Örat kl 
17.00. Ta fram era gamla lakan och svira om till en grekisk gud för kvällens 
tema är TOGA!! Efter åker vi vidare till Ryd och intar HG som vi och LÄK har 
för oss själva hela kvällen lång!!

Vad är en sittning? Hur ska man bete sig? Vi alla har haft samma frågor.

Som tur är så ska SSKål hålla i en sittningskola för oss och reda ut allt för 
redan imorgon (onsdag) är det dags för den första sittningen!!!

Samling 17.40 utanför örat. Kom hungriga, det bjuds på pizza! 

= Får ta med egen alkohol (frivilligt)



24/1 
Fredag

23/1 
Torsdag

25/1 
Lördag

Schema

Nolleolympiad & förfest och eftersläpp

Pubrunda

Kulvertorientering
Att hitta i dom underjordiska systemen kan vara klurigt. Idag ska allt klaras upp 
men akta er! Man vet aldrig vad som gömmer sig bakom hörnen!

Samling 17.30 utanför Örat. Kom mätta!

Det är äntligen fredag och här blir det inget taco-mys för kvällens planer är 
pubrunda med älskade SSKål. De ska ta oss runt på Linköpings allra hetaste 
ställen. Vi möts i cellis kl 17.00. Kom mätta!!

Den traditionella nolleolympiaden är här. Nu ska vi se till att vinna (speciellt fjäskis). Vi 
träffas i TF kl 11.45 för uppvärmning och träning innan tävlingen drar igång. Kom 
mätta eller ta med en kall matlåda!
Ikväll blir det en riktigt rolig kväll med en blandning av allt gott. Vi börjar med en förfest i 
respektive nollegrupp kl 19.00. Här kommer det lekas lekar, lära känna varandra och ha 
generellt ett härligt häng. Sedan kommer vi alla mötas upp på älskade KK för eftersläpp!

(Enbart eftersläpp)



26/1 
Söndag

Schema

27/1 
Måndag

28/1 
Tisdag

Boktips, lisam, tårttävling

Musikquiz 

Ny skola, ny stad och nytt ämne. Det kan vara mycket förvirrande den första 
tiden här så vi faddrar ska försöka att underlätta allt så mycket som möjligt för 
er med lite tips på vilka böcker som är bäst och vad Lisam egentligen är. Som 
avslut ska vi ha en tårttävling med SSKål som domare. Vi möts utanför örat kl 
12.15. Kom mätta eller ta med matlåda!

Mamma mia, here I go again! Vad kan blivande sjuksköterskor om musik? Vem 
är det som sjunger mamma mia? Svaren hittar ni ikväll på MUSIKQUIZEN!! Vi 
hoppas att ni är lika taggade som oss. Vi möts utanför örat kl 17.00. Ät innan 
eller ta med matlåda. Vi kommer bjuda på snacks.  

Vinteraktiviteter
Vintern är inte helt över än och det här ska vi ta vara på! Dagens aktivitet 
kommer att lysa av vinter och julglädje!

Vi möts utanför örat kl 16.00. Kom mätta eller ta med en matlåda!



Schema

30/1 
Torsdag

29/1 
Onsdag

31/1 
Fredag

Nollephesten

Det är dags för er att lära känna Linköping på djupet. Vi kommer att 
samlas utanför KK kl 16.45. Var beredd på en rolig kväll med massa 
olika tävlingar och aktiviteter.  

Ät innan men det kommer bjudas på fika.

Linköping runt

Sektionssittning

Vi tar en paus från vårat älskade Linkan och beger oss till grannen 
Norrköping. Här kan vi förvänta oss underhållning, god mat och fest. 
Kom med!!

Vi möts utanför örat 15.00 så tar vi bussen tillsammans till Norpan! Kom 
hungriga, vi har matbiljetter till alla!

På kvällen håller sektionen i sin sittning. Håll i hatten för kvällens tema är charter!
Samling utanför Kårallen kl 18.00. Kvällen kommer bjuda på en 3 rätters middag med 
massa underhållning. Efter drar vi vidare till det finaste linkan kan erbjuda. Korrefest i 
RYD!!



2/2 
Söndag

1/2 
Lördag

Schema

Spökboll 12-15, Fulsittning 

Avslutnings brunch

Idag ska tävlingsandan får visas igen. Idag ska vi möta SSKål och sektionen i 
en dundras spökbollskamp. Må den bäste SSK vinna. Vi träffas utanför Mc 
Donalds i Ryd kl 11.45 och cyklar/går sedan tillsammans till Campushallen. 
(gratis aktivitet).


Allt ni kan om regler är det bara att glömma för här kommer fulsittningen!!! 
Temat för kvällen är AfterSki! På med pjäxorna så träffas vi utanför örat kl 
17.40. Ett kärt tips från oss faddrar är att äta innan, man vet aldrig vad som 
väntar. Efter sittningen väntas eftersläpp på KK!

Ni klarade det! Sista dagen är (tyvärr) kommen och det här måste firas (sörjas) 
med en brunch. Vi möts utanför örat en sista gång kl 12.30. KOM 
HUNGRIGA!



Boende tips

Någonstans att sova om nätterna är alltid bra att ha så här kommer lite tips på boenden 
all från kollektiv, korridor, lägenhet, villa till hotell. 

Studentbostäder - https://www.studentbostader.se/sv/ 

Stångåstaden - https://www.stangastaden.se 

Länsförsäkring - Östergötland https://www.lffastighet.se 

KOMBO - https://bostad.karservice.se 

Willhem - https://willhem.se 

Blocket - https://www.blocket.se/bostad/uthyres 
Tips: Gör även en egen annons och skriv att du letar boende. 

Facebook grupper - T.ex. ”Lägenheter i Linköping” 
Skriv även ett inlägg och be dina nära och kära att dela inlägget 

https://www.studentbostader.se/sv/
https://www.stangastaden.se
https://www.lffastighet.se
https://bostad.karservice.se
https://willhem.se
https://www.blocket.se/bostad/uthyres


BUSS GUIDE

Linje 2

Linje 4

Linje 3 Ryd - Resecentrum. Denna buss är utmärk för er som bor i Ryd eller bara vill ta sig till campus Valla 
och KÅRALLEN!

Linje 10

Linje 12

Linje 11

Lambohov - Resecentrum. Denna buss åker även förbi US

Lambohov- Resecentrum. Nästan samma buss som nr 2 fast denna svänger också förbi Vallastaden 
(Campus Valla) innan den åker mot US och resecentrum.

Linje 13

Linje 15

Linje 1

Linje 14

Ullstämma - Ullstämma. Denna buss åker även förbi Resecentrum och Skäggetorp

Resecentrum - Resecentrum. Åker förbi tornby köpcentrum (IKEA, ICA Maxi). Denna buss är bra 
om man vill storhandla lite på ICA eller shoppa lite nya möbler.

Resecentrum - Tannefors - Johanneslund

Resecentrum - Lambohov. Denna buss tar också en tur förbi campus Valla.

Tallboda - Malmslätt. Denna buss tar även turen förbi centrum och resecentrum.

Resecentrum - Hjulsbo

Resecentrum - Ekholmen. Denna buss åker även förbi Johanneslund



Linje 16

Linje 17

Linje 18

Linje 19

Linje 20

Linje 21

Linje 22

Linje 24

Linje 25

Linje 26

BUSS GUIDE
Berga C - Södra Ekholmen. Denna buss åker också förbi US, Centrum, Resecentrum och SAAB arena 

Resecentrum - Södra Ekholmen. Denna buss åker också förbi Centrum, US och Berga

Resecentrum - Resecentrum. Denna buss åker också förbi Vasastaden, Gottfridsberg, Östra Valla och US 

Samma buss som nr 18 fast den åker åt andra hållet

Resecentrum - Universitetet (Campus Valla) - Mjärdevi

Resecentrum - SAAB arena

Ekholmen - Mjärdevi. Denna buss åker förbi Campus Valla och Berga. 

Resecentrum - Ullstämma. Denna buss åker också förbi Centrum och Ekholmen.

Tornby - Ekholmen. Denna buss åker också förbi Vasastaden, Centrum, US, Berga och Johannelund.

Tornby (IKEA osv) - Jägarvallen. Denna buss åker också förbi Skäggetorp och Ryd. 



Sponsorer



HA EN FORTSÄTT BRA JUL SÅ SES VI DEN 20 
JANUARI!!!!!


