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HEJ BLIVANDE LOGOPEDSTUDENT! 

Stort grattis till antagningen till logopedprogrammet på Linköping Universitet! Vi är 16 

faddrar, varav fyra är generalfaddrar, från termin 3 som ser fram mot att få träffa dig och 

introducera dig för allt som har med universitet- och studentlivet att göra. Det absolut 

första vi tycker du ska göra är att surfa in på Facebook och joina “Logopednollan 2019”. 

Där lägger vi ut information om mottagningen och svarar på frågor. 

Din universitetsresa börjar med två fartfyllda veckor tillsammans med oss faddrar och 

andra nya lodopedstudenter. Detta kallar vi på studentslang för nolle-p, alltså nolle-period, 

och schemat för det hittar du vidare i häftet. Nolle-p är en superkul chans att lära känna 

varandra, staden och studentlivet. Du väljer själv om du vill delta och hur mycket, vi tycker 

självklart det är roligt om du kommer! Det är också självklart fullt möjligt att anlända 

senare i planeringen. Hos oss förekommer det ingen förnedring eller hets på alkohol och 

det kommer alltid finnas nykterfaddrar på de aktiviteter då det förekommer alkohol.  

Undrar du något är det bara att höra av sig till oss, mail, telefon, brev, hur du vill! Vi 

kommer att ringa runt ungefär en vecka innan nolle-p drar igång och kolla läget kring 

boende, allergier och eventuella funderingar. 

 



OM LOGOPEDSEKTIONEN 

Höstterminen 2003 startades logopedutbildningen i Linköping och ett halvår senare 

bildades Logopedsektionen. Det är en sammanslutning av studenter på 

logopedprogrammet vid Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Sektionen ska ta 

tillvara på medlemmarnas intressen och företräda dem i angelägenheter rörande 

utbildnings- och studiesociala frågor. Sektionsstyrelsen anordnar gemensamma aktiviteter 

för att öka gemenskapen mellan studenterna på utbildningen, vilket bland annat innefattar 

en årlig välkomstsittning för våra nya studenter samt varje vår ett logopedmingel.  

Logopedernas festeri Oralspex utgör en del av sektionens verksamhet. De anordnar bland 

annat fester och marknadsför Logopedsektionen genom att gyckla på sittningar och fester. 

Oralspex står för den årliga Logopedsittningen under vårterminen. 

Kåren vid Medicinska fakulteten heter Consensus. Logopedsektionen är underställd 

Consensus stadgar och har ett nära samarbete med kåren. Medlemskap i Logopedsektionen 

innebär per automatik medlemskap i Consensus. Kårobligatoriet är avskaffat vilket innebär 

att det är frivilligt att gå med i kåren. Som kårmedlem får du dock förmåner i form av 

billigare inträde på kravaller och kårhus, rabatterade priser på café Örat, fattigfrukost, och 

du hjälper även kåren att hjälpa dig. Kåren finns till för studenternas skull och behöver din 

hjälp för att kunna utföra ett bra jobb! 
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LEVA OCH BO I LINKÖPING 

Det smidigaste transportmedlet i Linköping är cykel. Om du inte har en med dig hemifrån 

går det lika bra att köpa en här. Ett ordentligt cykellås är heller inte en dum idé och även 

cykelhjälm är en bra grej. Cykeln kommer bli din bästa vän!  

Vill du inte cykla fungerar kollektivtrafiken alldeles utmärkt. Från de flesta ”mer bebodda” 

områdena i Linköping går det bussar var tionde minut, ofta ända fram till 23 på vardagar 

och 03 på helger. Det finns många olika sätt att bo på här i Linköping.  Lägenheter kan man 

hyra i första och i andra hand. Om det skulle uppstå bostadskris för dig kan du kontakta 

KOMBO där du kan hitta en tillfällig lösning. 

KOMBO - 013-28 28 05 (www.bostad.karservice.se)  

 

Hyresvärdar i Linköping 

 

ByggVesta                                    08-694 07 90             www.byggvesta.se 

 

HSB Östergötland                      013-24 02 00             www.hsb.se  
 

Mannersons Fastighets AB     013-35 75 90             www.mannersons.se 

 

Riksbyggen                                  013-24 93 00             www.riksbyggen.se 

  

Studentbostäder                        013-20 85 00             www.studentbostader.se 

 

Stångåstaden                              1013-20 85 00           www.stangastaden.se   
 

Willhem                                        013-327 03 00           www.willhem.se  

 

Många av hyresvärdarna har poängsystem där du samlar ett poäng per dag. Därför kan det 

vara bra att ställa sig i kö till samtliga hyresvärdar redan nu. En del hyresvärdar har även 

något som kallas bostad direkt vilket betyder att det är först till kvarn som gäller.  

http://www.bostad.karservice.se/
http://www.byggvesta.se/
http://www.byggvesta.se/
http://www.hsb.se/
http://www.mannersons.se/
http://www.mannersons.se/
http://www.riksbyggen.se/
http://www.riksbyggen.se/
http://www.studentbostader.se/
http://www.studentbostader.se/
http://www.stangastaden.se/
http://www.willhem.se/


 

 

Bostadsområden i Linköping  

Berga: Område där många US-studenter bor. Här ligger Coop Extra!  

Centrum: Här kan nollan shoppa kläder, fika och göra annat livsnödvändigt under sin tid i 

Linköping. Man kan även bo här, då lämpligtvis i Vasastan för att undvika att hela CSN går 

åt till hyra.  

Colonia: Bostadsområde precis vid Campus Valla. Här kan nollan bo om nollan anser sig ha 

råd med en inte jättebillig hyra.  

Gottfridsberg: Gottfridsberg ligger mitt emellan det mesta och bebos av både studenter 

och människor. Här ligger ett korridorsområde som heter Flamman och där finns även en 

studentpub. Här har Studentbostäder även ett lägenhetshus som heter Fjärilen.  

Irrblosset: Fräscht studentområde med korridorer och lägenheter. Ligger mellan Campus 

US och Campus Valla.  Här finnes även VilleValla pub. 

Lambohov: Ligger ganska långt från Campus US men inte oöverkomligt långt.  



Ryd: Här bor många studenter i både korridor och lägenheter. Det bor US-studenter här, 

men oftast stöter man på teknologer och FilFak:are. Nära till Campus Valla och [hg], ca 3–4 

km till Campus US. Alldeles bredvid Ryd ligger Rydsskogen, där finns det fina motionsspår 

och fotbollsplaner. Man bör tänka på att vakta sin metallhäst med ett ordentligt cykellås. 

Människoryd/studentryd.  

Skäggetorp: Gott om lägenheter, billigt att bo och det förekommer en hel del studenter 

här. Det är nära till Tornby där man kan handla mat eller lägga CSN på annat roligt. Även 

här bör man se till att vakta sin cykel med ett ordentligt lås.  

T1: Fräscht område mellan Campus US och Campus Valla med studentlägenheter.  

Tannefors: Nära Campus US, här kan nollan bo om nollan vill beblanda sig med människor.  

Tornby: Industriområde där det finns många bra affärer där nollan kan åka och storhandla. 

Här finns bland annat Ica Maxi, Willy’s och IKEA. 



KARTA ÖVER CAMPUS US 

 

Här är nollans hemvist! Delas med fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare, biomedicinsk 

analytiker och biomedicin. Tillsammans utgör de Medicinska fakulteten, i folkmun kallat 

MedFak. Området är har flera byggnader och fungerar även som sjukhus. Undervisningen 

sker i olika delar av området, utmärkta platser är där vi logopeder håller till mest. 

1. Hus 511, även kallad växthuset. Här kommer nollan ha flera föreläsningar och det 

finns ett café här. Programmets övre makter sitter på plan 12. 

2. Kårhuset Örat, Här kan man få billig mat och kaffe. Vissa torsdagar förvandlas Café 

Örat till Pub Örat och billigt kaffe byts ut till billig öl. Här håller MedFaks kår 

Consensus hus. 

3. Hus 421, även kallat cellis. Grupprum och lunchrestaurang finnes här. 

4. Hus 463, hit går nollan när hen vill leta kunskap i medicinska biblioteket. 

5. Hus 240, även kallat fågelhuset. En del basgrupper kommer hållas här.  

6. Stenhuset, en del av sjukhuset. Här hålls det föreläsningar och finns grupprum plus 

ett pressbyrån och ett café, båda med studentrabatt på kaffe! 

7. Hus 470, även kallat svamphuset. Besöksfrekvensen är hyfsat låg men ibland händer 

det att man har basgrupp här. 



NOLLANS ORDBOK 

Campus valla  substantiv  

~ campus där alla icke-hälsosamma studenter läser (se FilFak, TekFak). Värt att inkräkta då 

och då 

Consensus  substantiv 

~ medfaks kår som jobbar för att göra studenternas tillvaro bättre, medlemskap 

rekommenderas 

CSN  finit verb 

~ studentens överman 

Cykel  substantiv 

~ nollans ädla springare som bör vårdas ömt och kärleksfullt 

Eftersläpp  verb 

~ utgång efter sittning, ofta på samma ställe 

Faddrar  substantiv 

~ fina, snälla människor som vill dig väl  

Fest  verb 

~ finnes många tillfällen, se: sittning, eftersläpp, kravall 

Festeri  substantiv  

~ sektionsutskott som anordnar fester. Alla program har varsitt festeri. Logopedernas 

heter Oralspex 

FilFak  substantiv 

~ filosofiska fakuliteten. Här läser lärare, kulturvetande och dylikt 

Flamman  substantiv 

~ uteställe med billig öl och burgare. Här kan man bo om man gillar fest och 

korridorsgrannar. Ofta fullt så var ute i god tid 

Generalfaddrar  substantiv 

~ allvetande 

Godkänd  verb 

~ lättnad, se: tenta-p 

Gyckel  verb 

~ omskrivna låtar som ofta handlar om studentlivet och allt som hör därtill 

Hemhem  substantiv 

~ nollans ursprung 



Hälsa  odefinierbart 

~ kan äventyras vid fest, tenta 

[hg]  substantiv 

~ Ryds herrgård. Studentpub i Ryd med billig öl & mat 

HP  substantiv 

~ högskolepoäng. Tar inte nollan tillräckligt kommer CSN att protestera 

KK  substantiv 

~ kårhuset kollektivet, uteställe för studenter där ovven lämnas hemma 

~ någon man gillar, men inte så mycket 

Kravall  verb 

~ fest med krav på overall, ofta på Kårallen på Campus valla 

Korre  substantiv 

~ samboende med andra studenter. Synonymt med: ostädat kök,  

Logoped  substantiv 

~ jobbar med fötter, eller hur? 

Mellanfest  verb 

~ fest mellan sittning och eftersläpp 

Motvind  substantiv 

~ finns överallt i Linköping, du kan inte undgå den 

Nollan  substantiv 

~ du under nolle-p. Plural böj. nollan 

Ovve  substantiv 

~ studenternas favoritplagg! Pryds med märken från olika fester och föreningar. 

Logopeder skrider runt i röda med hängslen 

PBL  substantiv 

~ problem som ska lösas i grupp 

Stad i ljus  verb 

~ sjungs högt och i alla oktaver i slutet av studentfester. Nu vet nollan att hen ska gå hem 

Sittning  verb 

~ delas in i finsittning (elegant middag) och fulsittning (mindre elegant middag, ofta klädsel 

efter tema)  

TekFak  substantiv 

~ Tekniska fakulteten. Här går folk som kan mycket om matematik, teknik och dylikt 



Tenta-P  verb 

~ period innan tenta, hårda tider i stundentlivet. Bör alltid firas efteråt 

Trädgårdsföreningen  substantiv 

~ bästa parkhänget, ligger precis vid US 

Tackfest  verb 

~ en tackfest för faddrarna hålls av nollan efter nolle-p, under höstterminen. Det är fritt 

fram för nollan att planera den här festen själv 

ÖverTalet  substantiv 

~ nollan skall respektera ÖverTalet, annars vet ingen vad som kan hända 

Östgötska  verb 

~ [øɧ:øtska] talade språket i Linköping 

 



SCHEMA FÖR NOLLE-P 

Håll utkik i facebookgruppen om eventuella ändringar i schemat skulle dyka upp. 

OBS! Tänk på att det finns allergiker, undvik därför att förtära jordnötter under nolle-p. Ha 

detta i baktanke då det kan finnas allergiker på resten av campus också. 

Måndag 19/18 

• Kl. 10.00-12.00 Välkomstmys - Alkoholfritt 

Dagen är äntligen här, kom och hälsa på era nya kurskamrater och faddrar, vi bjuder 

på fika och roliga lekar! Vi ses vid St. Larskyrkan. Håll utkik efter röda overaller! 

Alkoholfritt 

 

• Kl. 17.00-21.00 Korv & lek + träning inför nollolympiaden - Alkoholfritt 

Nu ska nollan få uppladdning inför fredagens rafflande mästerskap - 

NollOlympiaden! Ni ska få öva på dem fem tävlingsgrenar som nollan kommer 

ställas på prov i. Logopedernas paradgren involverar givetvis oralmotorik, så värm 

upp käkarna och tagga till! Efter träningen tänder faddrarna igång grillen för trevligt 

häng med korv & bröd, marshmallows och lite alkoholfritt att svalka strupen med. Vi 

möts upp utanför Örat 16.45 och går tillsammans till Trädgårdsföreningen! 

Tisdag 20/8  

• Kl. 10.00-17-00 Ovveprovning + skattjakt - Alkoholfritt 

Vi ses vid St. Larskyrkan och går tillsammans till Wiktors kläder för att prova ut våra 

röda, vackra logopedoveraller. Därefter kommer vi köra en skattjakt, där varje 

nollegrupp får ett gäng uppdrag som ska utföras på olika platser i stan. Varje 

uppdrag ger poäng och laget med flest poäng vinner ett fint pris. Alkoholfritt 

Onsdag 21/8 

• Kl. 10.00-13.00 Tårtbakartävling - Alkoholfritt 

Ni kommer i lag att tävla om titeln “mästerbagarna”. Som namnet på aktiviteten 

avslöjar ska ni få göra tårtor och de som har den finaste och godaste tårtan vinner! 

Oj så skoj och GOTT! Vi håller till på US. 

 

• Kl. 18.00-21.00 Sittningsskola - Alkoholfritt 

Vad är egentligen skillnaden på en finsittning och fulsittning? Har du alltid undrat 

hur logopedernas skål lyder? Och vad menas egentligen med Bästa bordets skål??  



Var bara lugna, vi ska lära er allt vi kan om sittningar! Vi ses utanför pub örat på 

innergården på US, därifrån går vi tillsammans till Digitalis.  

 

Torsdag 22/8 

• Kl. 12.00-15.00 Femkamp med fysioterapeutnollan - Alkoholfritt 

I lag ska ni ta er igenom olika uppgifter som ställer krav på er samarbetsförmåga, 

fingerfärdighet och finurlighet. Öomma kläder och dricka är att rekommendera, ta 

gärna med något att grilla. Vi kommer vara på Ryds motionscentrum. 

 

• Kl. 18.00-01.00 Fulsittning med fysioterapeutnollan - Alkohol valfritt 

Hoppas ni är redo för att bli lite barnsliga igen  Årets tema för fulsittningen är 

barnkalas. Denna aktivitet sker tillsammans med FT (Fysioterapeuterna) på HG! 

Detta är ett bra tillfälle att lära känna folk från ett annat program. Ett tips är att 

samlas och tagga till med lite barnprogram innan sittningen och klä gärna ut er! 

Desto fulare desto bättre Det kommer serveras mat och dryck (både alkoholfria 

och alkoholhaltiga alternativ) samt kan man köpa till ett väldigt fint sittningsmärke 

som man kan sätta på sin fina röda overall senare  

Fredag 23/8 

• Kl. 13.30-15.30 NollOlympiad - Alkoholfritt 

Där ni kommer tillsammans i klassen tävla mot övriga program på MedFak i olika 

grenar i trädgårdsföreningen! Consensus bjuder på korvgrillning efteråt. 

Finkläderna bör lämnas hemma.  

 

• Kl. 17.15-01.00 Barrunda - Alkohol valfritt 

Oralspex, MedSex och SSKål anordnar tillsammans en barrunda på stan för er denna 

kväll! Vi ses utanför örat. Kostnad tillkommer. 
 

Lördag 24/8  

• Kl. 15.00 Medfakdag - Alkoholfritt 

Denna dag kan ni passa på att ta sovmorgon efter gårdagens barrunda, men på 

eftermiddagen är det dags att ladda om batterierna med härlig kväll med övriga 

MedFak på stångebrofältet. Det kommer finnas möjlighet att spela både brännboll 

och volleyboll men även andra lekar! Under kvällen kommer det även finnas 

möjlighet till att grilla. Det ni känner för att grilla eller äta medtas själv.  



Söndag 25/8  

• LEDIGT! Passa på att sova ut, ringa hemhem, gör matlådor och ladda om för nästa 

roliga nolle-p vecka! 

Måndag 26/8 

• Kl. 17.00 Tour de la US - Alkoholfritt 

Tillsammans ska vi nu räta ut alla frågetecken kring, vart ligger salarna? Vilken 

kurslitteratur är bäst? Och vart hittar man det bästa kaffet? 

Tisdag 27/8 

• Kl. 18.00 Sittning med logopedsektionen - Alkoholfritt 

Ännu en ypperlig chans att finslipa sittningskunskaper, denna gång på örat! Klart 

man kommer! 

Onsdag 28/8 

• Kl. 17.00-01.00 Förhäng & Munchen hoben - Alkohol valfritt 

Vi ses i märkesbacken på Campus Valla och går tillsammans till ett område där vi 

kommer leka lite lekar och hänga inför att sedan gå vidare till den årliga München 

Hoben- festivalen! 

Torsdag 29/8 

• Kl. 16.45 Amazing race med SSK - Alkoholfritt 

Ni kommer få uppdrag i genvägarna under marken, även kallad kulverten som går 

under US. Det kommer bli extra roligt eftersom ni kommer att tävla tillsammans 

med SSK. En tävling man bara vill vinna!! Alkoholfritt 

 

Fredag 30/8  

• Kl. 18.00 Finsittning - Alkohol valfritt 

Detta är kvällen då nollan blir ettan! Kvällen kommer vara en trerätters sittning och 

ni kommer få användning av era kunskaper från sittningsskolan  

Lördag 31/6  

• LEDIGT 

Söndag 1/9  



• Kl. 11.00 Bosses glassbar - Alkohol valfritt 

Vi besöker klassiska Bosses glassbar som en sista aktivitet på nolle-p. Glassen 

bekostas själva. Kläder efter väder  

 

 

Senare händelser: 

Aktivitet Aktivitet Plats Info 
Torsdag 5/9 
Kl. 12.00 
 

KALAS-mottagning Terrahuset på 
Campus Valla 

KALAS är en gratis 
mässa för nyblivna 
studenter vid Liu. 
Du får gratisprylar 
och kan hitta 
mycket information 
från olika 
studentföreningar 
osv.   

Lördag 12/10 
22.00 

Apokalypsen 
 

KK Detta är festen som 
Oralspex fixar! 
Förbered er på den 
bästa och roligaste 
festen ni någonsin 
skådat!  
Mer info kommer. 
 

 

  



GENERALFADDRAR 

 

Högsta hönsen i faddergruppen!   

Namn: Annie Carlsson  

Årsmodell: 1997 

Hemhem: Mölndal  

Boende i linkan: flamman  

Tips från coachen: bli icastudent!  

Bästa restaurangen i stan: grekisk & gott 

Främsta partytrick: stå i plankan  

Mejladress: annca216@student.liu.se 

Telefonnummer: 0730920227 



Namn: Linnea Ågren 

Årsmodell: est 1995 

Hemhem: Jönköping 

Boende i Linkan: korre på flamman 

Tips från coachen: Bli kårmedlem!! Man missar massa 

gratisfika om man inte är medlem :( 

Bästa restaurangen i stan: cok najs, man kan dricka bärs, 

spela spel och äta kebab under ett och samma tak!! 

Främsta partytrick: sjunga my heart will go on utan en enda 

ren ton 

Mejladress: linag274@student.liu.se 

Telefonnummer: 0730972233 

 

Namn: Isabella Lundqvist  

Årsmodell: 1995  

Hemhem: Karlstad  

Boende i linkan: Lambohov  

Tips från choachen: va med på så många aktiviteter under 

n0lle-p, du kommer inte ångra det!  

Främsta party tricket: förvandlas till en dansk  

Bästa restaurangen: ming express, bästa sushin!! 
Mailadress: isalu374@student.liu.se  

Telefon nr: 0725540044 

 

 

 

Namn: Linnéa Ronell 

Årsmodell: 1998 

Hemhem: Vadstena 

Boende i linkan: Vasastaden  

Tips från coachen: köp en kalender and USE it 

bästa restaurang i stan: Ming express Främsta 

partytrick: sätta benet bakom huvudet 

Mailadress: linro114@student.liu.se 

Telefonnummer: 0709433370 

  



FADDRAR 

Namn: Camilla Träff  

Årsmodell: 1987  
Hemhem: Norrköping 

Boende i Linköping: bor i norrpan  

Tips från coachen: få igång er mail, det kommer en del 

information dit 

Bästa restaurangen i Linköping: Ming palace  

Främsta partytrick: har inte direkt någon  

Mejladress: camtr872@student.liu.se  

Telefonnummer: 0702085968 

 

 

Namn: Hanna Bergvall  
Årsmodell: touchdown augusti sommaren 96  

Hemhem: Uppsala  

Boende i Linkan: Irrblosset  

Tips från coachen: skapa en pluggrupp med några i klassen 
och ta PBL med storm  

Bästa restaurangen i stan: Helan & Halvan har så stora pizzor 

att de räcker både till frukost och lunch 

Främsta partytrick: kan göra några riktigt vassa Michael 
Jackson dancemoves  

Mejladress: hanbe424@liu.se  

Telefonnummer: 0767103108 

 

Namn: Jesper Rotting Tjädermo 

Årsmodell: 1998 

Hemhem: Linköping 

Boende i Linkan: Ullstämma 

Tips från coachen: Var med alla dagar under n0lle-p, det blir 

kuuuul! 

Bästa restaurangen i stan: Dang Sushi 
Främsta partytrick: kan alla high school musicaltexter 

Mejladress: jesperrotting98@gmail.com 

Telefonnummer: 0707992788 

 

 

mailto:camtr872@student.liu.se
mailto:hanbe424@liu.se
mailto:jesperrotting98@gmail.com
mailto:jesperrotting98@gmail.com


Namn: Lovisa Järnankar 

Årsmodell: originalmodell från 1999 

Hemhem: Kiamah (östersjöpärlan Kalmar) 

Boende i Linkan: Johannelund  

Tips från coachen: det är kul att skriva tentakompendier för 

hand! 
Bästa restaurangen i stan: kärlek till MAX  

Främsta partytrick: jag kunde alla muskler och ben på latin 

Mejladress: lovja805@student.liu.se 

Telefonnummer:0723131493 

 

 

Namn: Frida Olsson aka supersnälla glitterfrida 

Årsmodell: 1998  

Hemhem: Oskarshamn  

Boende i Linkan: Stolplyckan(?) (vid US)  

Tips från coachen: Vecko-planera middagar & gör matlådor!  

Bästa restaurangen i stan: simons rosteri & bageri  

Främsta partytrick: slicka på armbågen  

Mejladress: Friol588@student.liu.se  

Telefonnummer: 0705295127 

 

 

bbb 

Namn: Dafina Ahmeti  

Årsmodell: 1999 

Hemhem: Mariestad  

Boende i Linkan: Ryd  
Tips från coachen: Chilla på livet  

Bästa restaurangen i stan:  

Ming Främsta partytrick: återstår att se 

Mejladress:Dafina.ahmeti@hotmail.com  
Telefonnummer: 0763219714 

bbb 
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Namn: Sara Fadhel  

Årsmodell: 1997  
Hemhem: Stockholm  

Boende i Linkan: Ryd  

Tips från coachen: har ingen  

Bästa restaurangen i stan: Ming  
Främsta partytrick: har ingen  

Mejladress: Sfadhel2@gmail.com  

Telefonnummer: 0707687477 
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Namn: Amanda Blomberg  
Årsmodell: 1997 

Hemhem: Eskilstuna  

Boende i Linkan: Jag bor utanför Motala  

Tips från coachen: Ha alltid en nödgaffel i skolväskan  
Bästa restaurangen i stan: Min egna matlåda 

Främsta partytrick: Sjunga lilla snigel med stängd mun 

Mejladress: amabl331@student.liu.se  

Telefonnummer: 0763109316 
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Namn: Sofia Öhrberg  

Årsmodell: 1995  

Hemhem: Kolmården döh´   

Boende i Linkan: Bor i Norrköping (så man kan väl säga att 
jag bor på pendeln då..)  

Tips från coachen: Njut av studietiden från dag 1! Allt är nytt 

men det är det för alla i början, se till att ha roligt och bjud 

på dig själv Bästa restaurangen i stan: Alltså Mings 
lunchbuffé! Men det tror jag de flesta säger   

Främstapartytrick: på förfesten- fästa en sked på näsan. 

efterfest: stoppa upp pomme i näsan. Utan händer alltså, det 

är det som är det coola..  

Mejladress: sofoh895@student.liu.se  

Telefonnummer: 0736226998 
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Namn: Jennifer Ludvigsson 

Årsmodell: 95 

Hemhem: Köping 

Boende i Linkan: Åtvidaberg 

Tips från coachen: En god matlåda gör studentlivet mycket 
roligare, så glöm inte att ta med den!  

Bästa restaurangen i stan: Yellow Fellow 

Främsta partytrick: Öppna flaskor med snusdosa (om någon 

har en)  
Mejladress: jenlu136@student.liu.se  

Telefonnummer: 0720089530 

 

 

Namn: Isabelle Widen  

Årsmodell: 1999  

Hemhem: Nässjö  
Boende i Linkan: ryd  

Tips från coachen: cykla aldrig på fyllan 

Bästa restaurangen i stan: il piatto (ryds pizzeria)  

Främsta partytrick: spagat  
Mejladress: belli2hotmail.se  

Telefonnummer:0702508143 
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