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Grattis och välkommen!
Först och främst vill vi gratulera dig till att ha kommit in på läkarprogrammet 
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 rikstaggade 
Superfaddrar samt övriga faddrar som alla går termin 2. Vi kommer 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 föreläsningar, 
så tillsammans med de roliga aktiviteterna vi anordnar får du räkna med ett 
fullspäckat schema. Nolleperioden (Nolle-P) pågår under två veckor 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 välkomstveckorna genomförs i enlighet med 
mottagningspolicyn som är gemensam för de tre studentkårerna vid Linköpings 
Universitet. Aktiviteterna är helt och hållet frivilliga och det förekommer ingen 
som helst alkoholhets.



Superfaddrar och faddrar

Under välkomstveckorna får du även lära känna alla härliga faddrar! De väntar på dig i 
Linköping och kommer se till så att Nolle-P blir kanonbra!

Samtliga Superfaddrar och faddrar går termin 2 och kommer finnas där för dig under
mottagningsveckorna.

Det är vi som är era Superfaddrar (SF). Vi finns till för er under mottagningsperioden och 
kommer ta hand om er extra mycket. Till oss kan du komma alla tider på dygnet med alla 

dina frågor.



Om dina Superfaddrar
Felicia ÖhmanAva Bahadoran

Mobilnummer: 0730645598  
Ålder: 23
Hemstad: Skellefte
Nollegrupp: Kirurgerna
 
Tips till Nollan: Ät inte gul snö 
Vad ogillar du: När alla tvättider är 
upptagna 
Främsta egenskap: Har en snapchat-streak 
på över 1000 dagar
Vilket djur vill du ha och varför: En släd-
hund!! Så slipper man cykla när det snöat 
Bästa minnet från Nolle-P: Nollan bjuder 
tillbaka var kuuul 
Tips på raggningsreplik: Efterfest hos mig?

Mobilnummer: 0760518645
Ålder: 19
Hemstad: Malmö
Nollegrupp: Kardiologerna

Bra ställe i Linkan: Kommunist-soffan
Tips på raggningsreplik: Jag kan peka ut alla 
dina svällkroppar ;)
Vilket är ditt drömyrke? IPL-handledare! 
En ny färdihet du vill lära dig: Emotionell 
stabilitet 
Tips till nollan: Kolla grannarna innan du 
flyttar in i en ny lägenhet! 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 2,7 min 
Favoritmatlåda: Mammas mat! 



Mobilnummer: 0722240407
Ålder: 24
Hemstad: Norrtälje
Nollegrupp: Radiolog

Mitt bästa Linkan-tips: Pizzeria Mona Lisa 
(2 för 1)
Spiritanimal: Känguru 
Hur snabbt cyklar du till skolan: Inte så fort 
eftersom att det alltid är motvind...
Vad ogillar du: Myror i korridoren 
Bästa minne från Nolle-P: BVC! Världens 
bästa kväll!
Tips till Nollan: Kom ihåg vart du ställde 
cykeln utanför Kårallen 
Vilket djur vill du ha och varför: En sköld-
padda för att dom är så gulliga!

Anna GunnarssonSofie Andersson

Mobilnummer: 0727177859
Ålder: 18
Hemstad: Mitt älskade Öland
Nollegrupp: Radiolog

Favoritmatlåda: Klibbris med någon god 
gryta 
Vilket är ditt drömyrke: Astronaut hade varit 
feeeett
Din främsta egenskap: Jag hittar ÖVERALLT 
i Linköping
Ny färdighet du vill lära dig: Att snickra
Vad gillar du: En iskall bärs på en solig 
balkong
Spirit-animal: Arla kossan
Bästa beslutet under 2019: Att ta med 
cykeln till Linköping



Mobilnummer: 0708278600
Ålder: 22
Hemstad: Från en sketen liten by i Skåone
Nollegrupp: Urolog 

Bra ställe i Linköping: Gurkans livs
Tips på raggningsreplik: Vill du bli tonic 
till min gin?
Vad ogillar du: Jag hatar tuggummi
Vilket djur vill du ha och varför: Hade 
aldrig bytt bort min finaste lilla katt Felix
Din främsta egenskap: Jag kan alltid 
disagree to disagree
Bästa beslut under 2019: Att jag slutade 
med nässpray
Du öppnar en butik, vad säljs? Min 
månadshyra 

Mobilnummer: 0725165345
Ålder: 23 
Hemstad: Luleå aka LÅ
Nollegrupp: Proktologerna

Vad gillar du? Bastu, bastu, bastu!!!!
Hur snabbt cyklar du till skolan? Så snabbt 
mina apostlahästar tillåter
Vilket är ditt drömyrke? Monark
Bästa matlådan innehåller: I fantasin: en 
utsökt italiensk pastarätt. I verkligheten: 
linsgryta 
Bra ställe i Linköping: Där uppropet äger rum 
Du öppnar en butik, vad säljs? Fulvin 
Tips till Nollan: Matlådor, bra grejer under 
Nolle-P och efter!  
Bästa minne från Nolle-P: BVC 

Joel LandströmNelly Hamgård



Mobilnummer: 0735933333
Ålder: 23 och trekvart
Hemstad: Rikssvenskans hemvist STOCK-
HOLM!
Nollegrupp: Pediatrikerna 
 
Spiritanimal: Godisråtta 
Tips på raggningsreplik: Min kärlek för dig 
är som diarré, den går inte att stoppa!
Främsta egenskap: Är en jäkel på julklapps-
rim
Vad gillar du: Att träna och sen gnälla över 
vilken otrolig träningsvärk jag har
Hur snabbt cyklar du till skolan: Det beror 
helt på hur sen och/eller bakis jag är...  
Vilket djur vill du ha och varför: En katt. Bäst 
att börja samla i tid. 
Bra ställe i Linköping: Tysta läsesalen (tysta_
lasesalen_official på Instagram) 

Julia Karlsson Sandra Dahling

Mobilnummer: 0725428268
Ålder: 21
Hemstad: Dit ni alla vill bli decentralise-
rade: Kalmar<33
Nollegrupp: Andrologerna 
 
Bra ställe i Linköping: En promenad i 
Vallaskogen är guld<3
Ditt drömyrke: Läkare såklart??? 
Vilket djur vill du ha och varför: Inget djur 
bör bo i mitt lilla korridorsrum</3 
Tips till nollan: Skaffa cykel! Den kommer 
bli din nya bästa vän
Vad gillar du? SF-gänget<333 och natur-
godis (är helt sjukt beroende av det)  
Tips på raggningsreplik: If I were an en-
zyme, I would be DNA-helicase so I could 
unzip your genes 



Mobilnummer: 0709905297
Ålder: 20!
Hemstad: Linkan<3  
Nollegrupp: Patologerna 

Tips till Nollan: Va med på nollningen!!!!!!
Favoritmatlåda: Risgrynsgröt 
Drömyrke: Man borde kanske säga läkare, 
men det är definitivt landskapsfotograf
Bästa minne från Nolle-P: Barrundan med 
Medsex!!
Du öppnar en butik, vad säljs: Ordvitsar, 
kommer nog gå i konkurs
Hu snabbt cyklar du till skola: Alldeles för 
långsamt 
Vad gillar du? En kopp kaffe på örat 
Spiritanimal: Späckhuggaren 

Emil LinnérNick Lindqvist

Mobilnummer: 0723131188
Ålder: 20
Hemstad: Stockholm 
Nollegrupp: Neurologerna 

Sämsta beslut 2019: Lagade inte cykel på 
en vecka n när jag fick punka, fick därefter 
punka 2 gånger till på en månad :´)))
Tips till Nollan: Mellanfest är ekonomiskt
Vad ogillar du? Korre-kamrater som lever 
efter kommunistiska principer
Tips på raggningsreplik: Hej jag pluggar läk 
(viktigt att INTE presentera sig först)
Drömyrke: Alltid velat bli playboy bunny
Du öppnar en butik, vad säljer du: Kravat-
tnålar
Ny färdighet du vill lära dig: Hålla hårdare 
i CSN



Matilda Lindén Hilda Mikaelsson

Mobilnummer: 0703444611 
Ålder: 22 
Hemstad: Tranås<3  
Nollegrupp: Gynekologerna 
 
Favoritmatlåda: TACOPAJ och inget annat 
Vad ogillar du: Att tvätta är det tråkigaste 
jag vet 
Drömyrke: Glassprovsmakare 
Ny färdighet du vill lära dig: Klara tentan 
Hur snabbt cyklar du till skolan: Under 
minuten 
Du öppnar en butik, vad säljs: Fika, fika och 
mer fika 
Bästa minne från Nolle-P: Välkomstsit-
tningen

Mobilnummer: 0703984002 
Ålder: 21  
Hemstad: Vällingby, Stockholm 
Nollegrupp: Gynekologerna 
 
Bra ställe i Linköping: Donken i Ryd!!! 
Bästa beslut 2019: Köpte en vattentät 
ryggsäckjäfvel, ful men OJ så bra 
Spiritanimal: Lysmask 
Bästa minne från Nolle-P: GF-kvällen! 
Tips på raggningsreplik: Du är het ska vi 
hångla  
Vilket djur vill du äga och varför? En hund-
valp!!!! Snällasnällasnälla 
Tips till Nollan: Lägg till Örats swishnum-
mer i dina kontakter



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. 



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 campusbussen.
Campus Valla: LiU:s största campus - en plats för TekFak, FilFak, tentor och fester.
Campus US: Vårt kära Universitetssjukhus, stället där vi älskar att 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 onsdagar, 
nattklubb fredagar och lördagar.
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 (och 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: Smeknamn på ditt nya hem
MedFak: Medicinska fakulteten.
Nollan: Ett samlingsord att kalla nya studenter första två veckorna av termin ett.
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.
PBL: Problembaserat lärande, inte så problematiskt egentligen.
Sittning: Fest med mat (av varierande kvalitet) där man (oftast) sitter ner och (alltid) 
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.
Frack: Nollans blivande favoritstass, läkarprogrammets version av overall.



Här är en karta över din nya hemort, Nollan!

1. Campus US (Universitets-
    sjukhuset) och MedFak - 
    ditt nya hem!
2. Trädgårdsföreningen
3. Domkyrkan (till höger). Här 
    ses vi den första dagen 20/1!
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 platser-
na i Linkan som kan vara bra 
att känna till redan från början. 
(OBS! radie på ca 2 km).



Mottagningsschema
Vi bjuder på mat

Måndag 20/1
Samling utanför domkyrkan, som ligger vid Kårhuset Kollektivet, innan 
det obligatoriska uppropet. Kom dit och träffa dina nya kurskamrater och 
Superfaddrar! Efter er första dag på Medicinska Fakulteten kommer era 
fantastiska faddrar att ta hand om er och bjuda på drömmig mat. 

Tisdag 21/1
Efter skolan är det dags för Nollans första sittning, Välkomstsittningen!!!

Onsdag 22/1
Vi går på ÄoPoP-sittning (ärtor, pannkakor och punch) med Toga-tema 
tillsammans med sjuksköterskenollan. Så svira om till ett lakan och 
tagga till! 

Torsdag 23/1
Här blir det en tävling med några förhoppningsvis välkända ansikten... 
Det kommer även vara en presentation av kurslitteratur och en frack-
provning med den Medicinska Föreningen! 

Fredag 24/1
MedSex tar med oss på en oförglömlig barrunda i Linköping!!  

Lördag 25/1
Fysioterapeuterna annordnar Nolleolympiaden där alla Nollan från Med-
Faks olika program tävlar, ungefär lika seriöst som OS. Läkarprogrammet 
har en viktig uppgift - att försvara häfvet.  
På kvällen blir det disco med den äldre generationen. 

Söndag 26/1
Amazing Race i kulverten! Här får Nollan en fantastisk chans att träffa 
på  föreningar och organisationer kopplade till studentlivet, samt lära sig 
hitta i US underjord. Det finns chans att kamma hem ett härligt pris!!  

Alkohol finns att köpa

Vi bjuder på alkohol



Måndag 27/1
Myssittning! Efter skoldagen är klar gör vi oss redo för en mysig sittning där 
det framkommer lite tydligare hur en sittning kan gå till och ni får lära er 
lite vett och etikett. Ha på er era mysigaste kläder! 
   
Tisdag 28/1
Denna kväll är det era fina faddrar som kommer ta hand om er och det är 
även de som planerat kvällens aktivitet!!

Onsdag 29/1
Utflykt! Vi åker till vår fina grannstad Norrköping och går på Nollephesten 
som annordnas av vår studentkår Consensus. Bussar tar oss till och från 
festen från skolan. Mat och alkohol finns att köpa på plats. 

Torsdag 30/1 
MedSex ger, denna gång ger MedSex en riktigt trevlig fulsittning. 

Fredag 31/1
På kvällen får Nollan bjuda tillbaka med en middag (och kanske även ett 
litet gyckel?!).

Lördag 1/2
Dagen är här; det är dags för det vi alla väntat på - BVC!!!

Söndag 2/2
Vi återhämtar oss från lördagens bravader med en riktig pangbrunch och 
ser tillbaka på alla fina minnen från mottagningsperioden med ett mysigt 
bildspel!

Mer  information och exakta tider kommer ni 
få under mottagningen!



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 Student-
bostäder och Stångåstaden, håll koll på Blocket, gå med i Facebook-grup-
pen “Bostad Linköping”, kontakta fastighetsägare och fråga om de har 
något ledigt (se kontaktlista i slutet av Nolleboken).
Du kan även leta bostad på www.student.liu.se/anslagstavlan. Fråga vän-
ner, släktingar och faddrar. Ge inte upp!

Om du trots alla försök inte lyckas hitta något boende inför terminsstarten 
behöver du inte oroa dig. Hör av dig till oss så ordnar vi boende åt dig de 
första veckorna hos någon av våra mysiga faddrar. TVEKA INTE att kontak-
ta 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 snabbmakaroner 
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 mottagningsperioden!

Många betalningar inom studentlivet görs via swish, inklusive de för bil-
jetter till vissa av aktiviteterna under mottagningsveckorna. Det är därför 
en bra idé att skaffa swish så snart som möjligt om du inte redan har det.

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



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

Oroa dig inte över kurslitteratur! Det kommer finnas mycket tid att in-
förskaffa 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? Fråga i din nya favoritfacebookgrupp; Läkarprogram-
met Linköping VT20! Tveka inte heller att ringa eller sms:a en SF, vi lovar 
att hjälpa er efter bästa fömåga!



Läkarfrack på kravall

På Linköpings universitet finns det en massa unika och roliga 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 universi-
tetet har en overall (ovve) i sin egen färg som de använder på kravall. Just 
läkarprogrammets 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.



LiMUR

             
Vi är LiMUR! LiMUR står för Linköpings Medicinska 
Utbildningsråd och det är vi som utgör 
utbildningsbevakningen i Medicinska Föreningen vilket 
är Läkarsektionen. Vårt mål är att få fram studenternas 
åsikter och påverka utbildningen genom alla våra olika 
kanaler. Vi är: 
Frida Andersson, K6, LiMUR-Ordförande 
Greta Stén, K7, vice LiMUR-Ordförande 
Matilda Isberg, K5, Kommunikationsansvarig 
Emil Adolfsson, T11, Kursrepresentantsansvarig klin 
Alexander Yaghoubi, K4, Kursrepresentantsansvarig 
preklin 
Sara Hill, T11, Temagruppsrepresentantsansvarig 
Om ni har frågor eller tankar kring utbildningen, hör av 
er till ka.limur@mflinkoping.se 



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 student-
kåren som svarar mot Universitetet och ju fler medlemmar vi har, desto mer kan vi 
påverka. 

Sektionen gör en mängd saker för sina studenter, några exempel är utbildnings-
bevakning, studiesociala event som sittningar och brädspelskvällar, försäljning av 
rockar och märken samt studiestöd i form av bokmässor och liknande. Vi ger också 
studenterna möjlighet att spela bollsporter tillsammans och att träna löpning, 
simning och dans för en liten summa per termin. 

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!



Möt dina faddrar



Möt dina faddrar



RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
studentfester. Under 2019 återinvigdes vår anrika 
herrgård efter den mest omfattande renovering som 
gjorts under husets 50 år som kårhus

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Här kan 
du fika på Café Örat, använda studieplatserna eller hyra 
festvåningen.

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

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

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



Våra samarbetspartners

RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
studentfester. Under 2019 återinvigdes vår anrika 
herrgård efter den mest omfattande renovering som 
gjorts under husets 50 år som kårhus

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Här kan 
du fika på Café Örat, använda studieplatserna eller hyra 
festvåningen.

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

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

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

Vi kämpar för era rättigheter

och villkor genom hela

karriären. Stötta oss i vårt

arbete genom att bli medlem:

slf.se/student/bli-medlem 

eller engagera dig! 

Vi ses på kulvertorienteringen

och då bjuder vi även på pizza!

Följ oss på Facebook och

Instagram!  

facebook.com/SLF

StudentLkpg

 

slfstudent_lkpg

  Amazing Race i Kulverten



Hej! Det är vi som är NAFFI - Norrköpings 
Akademiska Förening För Idrott! Vi vill se till 
att alla studenter ska kunna sporta och ha 
kul. Kom på våra prova på veckor och testa 
alla våra aktiviteter helt gratis!

Följ oss på våra sociala medier för info om 
alla våra aktivteter! /naffinkpg @naffinkpg

PUBONSDAG - FLAMMANFREDAG - LIVETSLÖRDAG™©

Linköpings äldsta, bil l igaste och hetaste studentpub! 
Välkommen ti l l underjorden!



Nollepaketet

billigare med

Hedvig

Skafa Hedvigs hemförsäkring från  7kr/mån så slipper dina 

misstag under studietiden bli en dyr historia. Med Hedvig får du 

omfattande skydd för dig, ditt boende och dina favoritprylar. 

Just nu får du även 200 kr rabatt på ditt nollepaket om du blir 

medlem hos Hedvig. Aå T@r ?>r da<

Erbjudandet gäller för alla nya Hedvig-medlemmar 1 jan - 31 Feb 2020. Läs mer på

www.hedvig.com/student

 1. Ladda ner Hedvig-appen och bli medlem. Koppla till autogiro. 

2. Klicka i att du är Hedvigmedlem när du betalar ditt nollepaket 

online, eller visa upp appen när du köper det första skoldagen.

        STORT TACK TILL VÅRA SAMAR-
BETSPARTNERS! 



Nollans checklista
Tacka JA till din plats!

Skicka in ansökan om studiemedel till CSN (och 
efter uppropet även studieförsäkran)

Hitta boende (se “SF tipsar”)

Fixa en cykel med lysen, reflexer, lås och hjälm

Fyll i och skicka in nolleenkäten (den 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 och gå med i Facebook-gruppen 
“Läkarprogrammet Linköping VT20”!

Packa ner ett extra lakan!

Kom i tid till uppropet

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

Tagga Nolle-P!

✓



Studentbostäder
013 - 20 86 60
www.studenbostader.se

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

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

KOMBO (kostnadsfri hyresgästförening för 
LiU-studenter)
013 - 28 28 84
www.bostad.karservice.se

LiU anslagstavla
www.student.liu.se/anslagstavla

Frågelåda för LiU-studenter
www.liu.se/utbildning/kontakt/fragelada

Försäkringskassan (för t.ex. bostadsbidrag)
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

Om du har frågor - tveka inte att ringa eller SMS:a någon av Superfaddrarna. Vi svarar 
så gott vi kan och om vi inte kan, hänvisar vi gärna till våra snälla kurskamrater och 
äldrekursare som kan hjälpa er. Det kan vara vad som helst, exempelvis hur det är att 
plugga och samtidigt ha barn, att jobba vid sidan av studierna eller om man ska flytta hit 
från utlandet. Vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakter



Nollan!
Vi längtar efter dig!

Välkommen till Linköping 
och läkarprogrammet!

Superfaddrarna
önskar


