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Innehållsförteckning

Välkommen som student till Norrköping! Nu i höst börjar du stu-
dera på Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet, Campus 
Norrköping. För att ge dig en så rolig och bra start på ditt studentliv 
som möjligt arrangeras en mottagning som kallas för N0lle-P. Det 
är här året har hittills varit något utöver det vanliga och med tanke 
på Covid-19 arrangeras n0lle-P utifrån folkhälsomyndighetens res-
triktioner och i samråd med Linköpings Universitet. Detta innebär 
att höstens mottagning kommer vara något begränsad. Det här ska 
självklart inte hindra oss från att ge er en så rolig start på ditt stu-
dentliv som möjligt. Du kan förvänta dig två spännande och under-
hållande veckor med aktiviteter som vi hoppas du kommer ta del av! 
Under dessa veckor är det helt normalt att se massa märkesprydda 
overaller, skumma personer i kåpor och framförallt miljösuperhjäl-
tar! Det är mycket att hålla reda på så här i början. Till din hjälp finns 
denna, så kallade N0llebok. Här i finns det bland annat informa-
tion och tips inför ditt nya studentliv i Norrköping. Vi i Phadderiet 
MiPh0 finns här för dig, för oss finns det inga dumma frågor så det 
är bara att fråga på!

     Hej N0llan!
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Akademisk kvart (AK) - Istället för att man börjar kl.10:00 börjar man kvart över hel-
timme (om inget annat sägs), dvs kl.10.15. Salstentor är undantag och där tillämpas inte 
AK. I kursschemat är kvarten oftast inräknad.    
Basgrupp - Den grupp som vi arbetar med i olika projekt.   
Campusbussen - Bussen som går mellan Linköping och Norrköping, gratis mot uppvi-
sandet av LiU-Kort 
LiU-ID - är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord 
som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster.
Campus Norrköping - Linköpings universitets campus i Norrköping, där vi pluggar!   
Campus Valla - Universitets största campus som ligger i Linköping.   
Campus US - Universitetssjukhuset i Linköping.   
Consensus - Studentkåren för medicinska fakulteten.   
Eftersläpp - Fest på Trappan efter ett event.   
Filfak - Filosofiska fakulteten som vi tillhör.   
Folkparken - Park nära campus som ofta används av studenter. Gasqueföreläsning - Hur 
en sittning går till   
Gripen - Studentboende där många studenter hänger på fritiden.   
Grön sektion - Certifiering som föreningar kan få. Innebär en strävan efter ett miljövän-
ligare program.   
Hemhem - Då Norrköping är ditt nya hem, kallas ditt gamla hem för hemhem. Detta för 
att minska förvirringen.   
Holmentorget - Ligger utanför Flygeln.   
Kopparhammaren 2 - Miljövetarnas tillhåll. Här finns labb, grupprum och kök.   
Kopparhammaren 2 (nya delen) - Ingång på kortsidan.   
Kravall - Fest med "krav" på att man ska bära sin overall, men det är okej att komma i 
andra kläder också.   
Kåkenhus (Kåken) - Det största huset på campus, här finns bl.a. biblioteket.    
LinTek - Linköpings teknologers studentkår.   
LiU-ID - Din nyckel till alla lokaler på campus. Medtages alltid till campusbussen och 
Trappan.
LiU-appen - Hitta lokaler, kursschema, campusbusstider, tentatillfällen och dina studi-
eresultat.  
Mellan husen - Området mellan Kåken och Täppan, här brukar det säljas biljetter och 
ske andra roliga aktiviteter under mottagningen.   
Märken - Det finns märken för det mesta och kostar ca 20kr/st. Sätts oftast på overallen.   
Nollan - Detta kommer du att kallas för tills du blir Ettan. Man böjer ej ordet Nollan. En 
Nollan, flera Nollan.   
Overall (Ovve) - Studenternas bästa klädesplagg! Overallerna visar programtillhörighet, 
alla program har olika overaller. Miljövetarprogrammets ovve är mörkblå med gröna 
revärer. Går att köpa av Styrelsen i början på höstterminen.   

Ordlista
Phadder - Snäll student som hjälper oss i Phadderiet under Nolle-P.   
Sittning - En trevlig tillställning där man äter mat, dricker gott, sjunger sånger och blir 
underhållen.  
Skurkeri - Ett gäng skumma figurer som busar och som man aldrig kan veta vad de ska 
hitta på härnäst. Så se upp för Sekten, Nollan!    
Skvallertorget - Torg mitt utanför campus som du kommer behöva korsa många gånger. 
Se upp för att inte bli påkörd!   
Spetsen - Huset mittemot Täppan, här finns bl.a. tentasalar.   
Spex - När en eller flera personer framför något, t.ex. en rolig sång eller en dans.   
Studentbo - De du borde ta kontakt med om du vill bo på ett studentboende.   StuFF - 
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk Fakultet, vi tillhör StuFF.   
Studentliket - Fik i Täppan som drivs av studenter, billigt kaffe!   
Trappan - Campus Norrköpings kårhus, här hålls bl.a. fester, pubar och sittningar.   
Trappandäcket - Altandäcket utanför Trappan.   
Täppan - Det stora huset mittemot Kåkenhus.   
Vattentornet - Studentboende samt studentpub.   
Överliggare - En evigt inskriven student som aldrig tar examen 
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MiPh0 
Det är vi som är MiPh0 och vi är Miljövetarprogrammets Phadderi! N0l-
lan känner igen oss på vår glitrande mantlar och blåglittriga mask. Vi är 
Campus Norrköpings Miljösuperhjältar och har kommit hit för att ordna 
ett oförglömligt N0lle-P 2021 Häng med oss på lekar, grillningar, spex 
och en massa andra roliga aktiviteter! 

Namn: Julia Hanesund

Ålder: 20

Hemort: Norrköping 

Post: General

Bästa minnet från Nolle-P: Det måste nog vara sitt-
ningarna och ceremonin!

Namn: Liv Henell

Ålder: 21

Hemort: Järfälla

Post: Vice General, Media PR

Bästa minnet från Nolle-P: Fejksittningen var 
otroligt mysig för att man fick lära känna 
varandra!

Namn: John Andersson

Ålder: 21

Hemort: Eskilstuna 

Post: Grön sektion, Fanbärare, Andra spex

Bästa minnet från Nolle-P: Fakesittningen; var 
väldigt kul med alla aktiviteter men även här-
ligt att sitta på filtarna med god mat och roligt 
att få träffa alla!
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Namn: Isak Bodin

Ålder: 22 

Hemort: Trosa

Post: Spex och N0llebok ansvarig 

 Bästa N0lle-P minne: Fejksittningen var 
 dunder!!

Namn: Anna Leskelä

Ålder: 21 

Hemort: Lilla men tillräckliga Mantorp

Post: Phadderansvarig

Bästa minnet från Nolle-P: Oj svårt, men tyckte 
att Pluggstuga och Fulsittningen var riktigt 
mysiga!

Namn: Saga Ahlquist

Ålder: 21

Hemort: Lindköping

Post: Kassör, Matansvarig och Sekreterare

Bästa nolle-P minne. Fejk och fulsittningen!! Så 
mysigt och trevligt.

Namn: Filip Gustavsson

Ålder: 22 

Hemort: Norrköping 

Post: Spons och Styrelserepresentant 

Bästa minnet från Nolle-P: Fejksittning och 
fulsittning men även allt häng på kvällarna med 
alla nya man lärt känna.

Namn: Pet

Ålder: 12

Hemort: Räddad från Kolmården

Post: Maskot

Namn: Burk

Ålder: 1

Hemort:  Räddad från Kolmården

Post: Maskot
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Läsa Nolleboken 
Vart ska Nollan vara? Vilka kläder ska Nollan 
komma klädd i? Nolleboken har svaren på alla 
dina frågor och den bör förvaras inom arm-
längds avstånd under hela Nolle-P. 

Boende  
Ny i stan? Det finns många olika ställen att leta 
boende på för att hitta din favorit. Studentbo.
se har ett brett utbud av studentboenden här i 
Norrköping. Google är även ett bra verktyg för 
att hitta det perfekta boendet. Endast fantasin 
sätter gränserna Nollan! (Psst... glöm inte att 
adressändra på adressandring.se och skaffa en 
hemförsäkring när du hittat ett boende!) 

Bostadsbidrag 
På forsakringskassan.se kan Nollan få extra 
klirr i kassan baserat på månadshyra, viktigt 
är att meddela om man får förändrad inkomst i 
form av exempelvis sommarjobb. 

CSN  
Ska du låna pengar? Ansök direkt om ett helt 
år istället för terminsvis för att slippa krångel i 
starten av vårterminen. Ansök om studiemedel 
och lämna din studieförsäkran på csn.se. Kaf-
femugg eller tekopp  wHa en egen dryckesbe-
hållare med dig för dagens energipåfyllningar. 
Det är både miljövänligt och kan innebära ra-
batterat pris på kaffe/te. 

Cykel
Olja kedjan och spänn fast sadelskyddet. En 
cykel tar dig snabbt till campus, mataffär eller 
parkhäng. Ett tips är att investera i en cykel-
korg för storhandlandet! 

Matlådor 
Matlådor är ett bra sätt att få ekonomin att gå 
runt under studietiden. Kom ihåg det gamla 
ordspråket: Det som göms i frysen kommer 
upp när pengarna är slut. 

Kamera 
Det är dags att stretcha avtryckarfingret och 
samla bilder som Nollan om ett år kan bli nos-
talgisk över. 

Pengar 
I början av studietiden uppkommer en del 
kostnader för aktiviteter och studiematerial, 
det kan därför vara bra att ha en del undans-
parade slantar. 

Kårmedlemskap 
Som kårmedlem i StuFF får man rabatt på 
massor av olika saker. För att bli kårmedlem, 
gå in på www.stuff.liu.se

Checklista

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu

Kårhuset Trappan - Studenternas vardagsrum

Kårhuset Trappan är vardagsrummet för alla LiUs studenter, 
beläget mitt på Campus Norrköping. Efter ett år med stängd 
verksamhet och en flytt till våra nya vackra lokaler ser vi fram emot 
att välkomna både er nya, men också gamla studenter till det mest 
fantastiska som finns- studentlivet!

På Trappan kan du varje vecka gå på pubar, sittningar och 
nattklubbar som arrangeras av studentföreningar. Här har vi också 
studieplatser under veckodagarna, bekvämt och nära Trappans 
Café, där det finns billigt kaffe och te! 

Kårhuset Trappan drivs till störst del av ideellt arbetande studenter 
som engagerar sig för att du och dina studentkompisar ska ha 
någonstans att dricka billig öl och dansa ända fram tills Stad I Ljus. 
Det kan alltså vara dina kursare eller faddrar som står bakom 
baren, i köket eller som DJ!

För detta får dom reducerat pris på våra redan studentförmånliga 
priser på både mat och dryck, gratis (och köfritt) inträde till alla 
nattklubbar och mycket mer!

Är du sugen på att engagera dig på Trappan?
Bli en del av gemenskapen på personal.trappan.nu.

Trappan har just nu justerat sin verksamhet och öppettider på grund 
av den rådande pandemin. Håll utkik på våra sociala medier för vad 
som gäller nu. 
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MAX
Det är vi som är Miljövetarprogrammets alldeles egna festeri: MAX Phesteri 
21/22! Ni känner igen oss på våra gröna ovvar, gula tröjor och stiliga guldkronor. 
Under året kommer vi arrangera fester, pubar, sittningar och andra skojiga aktivi-
teter för er och andra studenter på Linköpings universitet. Vi håller främst till på 
vårt fantastiska kårhus och där hoppas vi träffa er många gånger! 

Bra att veta är att MAX Phesteri grundades 1999 i Norrköping och posterna 
skiftas varje år till nya studenter. Varför vi heter just MAX, varför vår maskot är 
en groda eller varför vi stavar ”Phesteri” med ph istället för f (som alla andra) är 
ett mysterium… Hur som helst hoppas vi N0llan är beredd på en riktig MAXad 
studenttid på Miljövetarprogrammet! Om N0llan undrar något är N0llan alltid 
välkommen att prata med oss. Fan vad MAXat att vi ses snart, MAXad kärlek 
till er alla!  

#fanvamaxat
  

Namn: Emelie Athley

Ålder: 23
  
Hemort: Göteborg

Post: General och maskotansvarig

Bästa minnet från N0lle-P: Fulsittningen!!! Och 
skiftet Nollan-ettan!!!

Namn: Maja Nelén

Ålder: 22
 
Hemort: Norrköping
 
Post: Vice General och märkesansvarig
 
Bästa minnet från N0lle-p: Fejksittningen!!

 
👑

 
👑

 
👑

 

👑

Namn: Haïda Gomina

Ålder: 22
 
Hemort: Stockholm
 
Post: Media & Pr och Styrelserepresentant 

Bästa minnet från N0lle-p: fulsittningen och 
MAX dagen!! 
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Namn: Jessica Sabharwal

Ålder: 21

Hemort: Åkersberga

Post: Fest och Spexansvarig

Bästa minnet från nolle-P: Lätt kubbpub och 
fulsittningen!!!

Namn: Sara Rylow

Ålder: 25

Hemort: Ljungby

Post: Kassör

Bästa minnet från nolle-P: Fejksittningen ute 
på Himmelstalund. Så kul event som blev lite 
läskigt när sekten kom och hälsade på!

Namn: Klara Garstad

Ålder: 21

Hemort: Katrineholm
 
Post: Bryggmästare & Sittningsansvarig
 
Bästa minnet från N0lle-P: Fejksittningen på 
Himmelstalund, superrolig kväll och fin solned-
gång 

Namn: Alice

Ålder: 21 

Hemort:  Norrköping 

Post: Event och spons

Bästa minnet från nolle-P: Maxdagen såklart! 
Och förfest på DK!

Namn: Maximilian

Ålder: Bättre och bättre med åren

Hemort:  Norpan

Post: Mentalt stöd (maskot)

Bästa minnet från nolle-P: 

 
👑

 
👑

 
👑

 
👑

 
👑
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MFG
Hej N0llan!
Vad kul att du ska plugga till miljövetare! Den första tiden kommer att vara jätte-
rolig och de kommande tre åren kommer att bjuda både på fantastiska erfarenheter 
och upplevelser! Det är vi som är Marknadsföringsgruppen, men går under smek-
namnet MFG. Vår främsta uppgift är att marknadsföra Miljövetarprogrammet och 
de studenter som utbildas här. Vi vill att arbetsgivare ska veta att vi miljövetare 
finns och visa vilken kompetens vi kan tillföra ute i arbetslivet.

MFG samarbetar med Östergötlands Miljönätverk, som vi är en del av. Nätver-
ket består av en mängd företag i regionen som träffas regelbundet. Under året får 
MFG möjlighet att knyta kontakter samt skapa sociala nätverk med olika företa-
gare och miljöengagerade, ibland under en trevlig hotellfrukost. Förutom detta 
arbetar MFG årligen tillsammans med Miljönätverket för att utse vinnare i ”Årets 
miljöpris” och ”Årets gröna frö”. Utmärkelsen går till företag i Norrköping som 
utmärker sig gällande miljö och hållbarhet.

Det är även genom Miljönätverket som medlemmar ur MFG kan erbjudas yrkesre-
laterade utbildningar, som vanligtvis endast erbjuds till yrkesverksamma. Utöver 
detta åker MFG på studiebesök eller anordnar föredrag på universitetet för elever 
på programmet.

Café och pub Existens i 
 samarbete med Trappan

Vi har tid för dig, 
allt är pratbart!

Samtal med studentpräst och studentpastor

STUDENTPRÄST UNIVERSITY CHAPLAIN MIKAEL076-762 71 56mikael.billemar@kpu.nu

STUDENTPASTOR

UNIVERSITY CHAPLAIN

MATTIAS
073-384 11 29

mattias.sennehed@kpu.nu

We have time for you, everything is talkable!

KYRKAN PÅ UNIVERSITETET
www.kyrkanpauniversitetet.se

Liv
et är både och. Allt är pratbart. Du är viktig

. B
er

ät
ta

!

Samtal
Livsfrågor

Diskussion
Fika

Föreläsningar

Inspiration

Pub ExistensPub Existens
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Miljövetarprogrammets 
Sektionsstyrelse 

Hej! Det är vi som är Styrelsen för Miljövetarsektionen och vi är länken mellan er 
studenter inom sektionen, vår studentkår StuFF, våra lärare och programansva-
riga. Styrelsen består av studentrepresentanter från programmet. Vi är här för att 
hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av er tid på universitetet. För att ni ska 
må bra under er tid här i Norrköping har vi tre fantastiska utskott till hjälp. Dessa 
är Phadderiet MiPh0, som välkomnar er och tar hand om er under N0lle-P, MAX 
Phesteri, som anordnar fester, sittningar och pubar, och MFG som marknadsför 
miljövetarsektionen och är vårt ansikte utåt. Det arbete vi och utskotten gör är 
omöjligt utan studenternas engagemang! Det lättaste och bästa sättet att stödja 
oss och få stöd tillbaka genom din studietid, är att gå med i studentkåren
StuFF, men innan dess glöm inte att njuta av ert N0lle-P! Gilla gärna ”MiP-sty-
relsen” på Facebook och Instagram för uppdateringar och ta gärna en titt på vår 
hemsida, miljovetarprogrammet.se för att läsa vidare om vad vi gör. Om ni har 
några frågor är det bara att höra av er till oss! Vi ser fram emot att träffa
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Mörkblå ovve med gröna 
revärer tillhör 
Miljövetarprogrammets 
studenter.

Idengula ovve med häng-
selen är det Socionomerna 
som springer runt i.

Röd ovve med vit/grön 
revär är Lärarnas pro-
gramovve.

SKA - Samhälls- och 
kulturanalys har orange ovve 
med röda revär. 

KSM - Kultur, samhälle och 
mediegestaltning bär svart ovve 
med röd/vit revär.

Programoveraller Fadderier, Festerier & 
Mästerier

MiPh0 MAX Societeten SoCeR

Mästeriet LÄRsex

Mästeriet SKAm Hovet Skumpa

Samhälls- och Kulturanalys

Lärare

Socionom

Kultur, samhälle
mediegestaltning

Miljövetare
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Välkommen
till Studenthälsan

www.student.liu.se/studenthalsan

 Hälsofrågor
 Livsstilsfrågor
 Alkohol- och drogrelaterade frågor 
 Stöd för studenter med funktionsnedsättning   

  
Vi erbjuder samtal, kurser och workshops mm.

Studenthälsan arbetar med:  

Våra mottagningar är öppna för alla studenter på Linköpings universitet. 
Alla besök är kostnads-fria och alla på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Kontakta studenthälsan 

Du är här för att lära, 
inte för att du redan kan

Uppskjutande 
Det är lätt att hamna i en ond cirkel av att 
skjuta upp saker. Ett bra knep för att undvika 
det är att göra en egen studieplanering. Skriv 
in dina schemalagda aktiviteter och tider för 
olika fritidsaktiviteter. Glöm inte att skriva in 
när du belönar dig själv på olika sätt. Undvik 
formuleringar som ”jag måste”. Det är bättre 
att tänka i termer som ”jag ska”, ”jag kan” 
eller ”jag vill.” 

Det är naturligt att känna oro i början av 
ett större projekt. Försök dela upp projektet 
i kortare etapper med tydliga delmål.

Våga ta kontakt med andra
Att ha nära vänner är viktigt för att vi ska 
känna trygghet och glädje. Umgänget med 
kompisar skall fylla dig med kraft (inte 
tömma dig på energi). Som ny student 
kan man sakna sina gamla kompisar som 
man känner sig trygg med, samtidigt kan 
det vara spännande och kul att skaffa nya 
umgängen.

Se dina studier som ett arbete!

Sätt upp egna mål som är möjliga 
att nå och som stärker ditt själv-
förtroende. Tro på dig själv!

Tips och råd för en stabil  
studietid

Att börja studera vid universitetet innebär 
för de flesta en stor förändring. Som all för-
ändring kan det ge känslor av osäkerhet och 
oro. Ett sätt att hantera detta är att snarast 
möjligt skaffa rutiner, som ger dig trygghet. 

Om du ser dina studier som ett arbete 
med start- och sluttid, brukar det bli lättare 
att förstå sina behov av bra mat, motion och 
sömn. Goda rutiner brukar ge utrymme för 
avkoppling och välgörande fritid.

Jämförelsenoja 
En vanlig oro bland studenter är att inte 
räcka till. Det är lätt att tro att andra kom-
mer igång med studier både snabbare och 
lättare. Om du känner igen den tanken, 
påminn dig om att detta är något alla går 
igenom.

Lär dig hantera din oro!

Planera dina dagar och ha inställningen 
”jag vill” eller ”jag ska”!

Tankens makt och makt över 
tanken 
Om du oroar dig särskilt över en speciell 
uppgift eller situation gäller det att försöka 
avdramatisera genom att tänka: ”Vad är 
det värsta som kan hända?” Det brukar ge 
ett lugnande perspektiv. Ett annat sätt att 
ta kontroll över oroliga tankar är att du 
skriver ner dina farhågor för att få distans. 
Det mesta vi oroar oss för kommer aldrig att 
inträffa.

Skaffa vänner som du trivs med!
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Hör av dig och kom med! Jobba för kollektivtrafik, cykelbanor, parker, 
tätortsnära skogar, biologisk mångfald, solenergi, klimatet och naturvård. 
Handla miljövänligt & rättvisemärkt. Hjälp oss att granska och lämna 
synpunkter på byggplaner, vindkraft, strandskydd, skogsfrågor, fågelskydd 
och naturreservat. Vi sköter kommunala vandringsleder och bidrar som 
guider och värdar vid Kopparholmarnas utställning och naturreservat utanför 
Arkösund. Vi har ett fint biologiskt museum på Östra promenaden 7 A. Vi 
ordnar guidade vandringar och utflykter och inventerar skyddsvärd natur 
samt skriver insändare & debattartiklar i våra hjärtefrågor.  
Du och vi behövs mer än någonsin. För framtiden. Hör av dig och kom med! 
Mera info via hemsidan: norrkoping.naturskyddsforeningen.se 

Delta med att sköta vår slåtteräng. Hjälp oss värna biologisk mångfald.  
För att bevara de värdefulla slåtterängarna har vi en äng som hävdas på gammalt vis. 
Den ligger vid gården Nybygget nära Sörsjön. Vi fagar, slåttrar och tar bort ljung och 
sly. Varje år anordnas en kurs för de som vill lära sig slå med lie. Förutom olika 
arbetstillfällen så har vi en slåtterdag, då vi slår ängen med lie och bjuder på lunch. 
Ängen har vårdats sedan 1991. Nu finns bland annat slåtterfibbla, slåttergubbe, 
slåtterblomma, klasefibbla och den starkt hotade fältgentianan.  
Mer än 80 fågelarter har observerats. Bland annat göktyta, gröngöling, spillkråka, 
tornseglare och ladusvala. I 60 fågelholkar häckar mesar, stare och svartvit 
flugsnappare. Nattskärran är en av favoriterna och spelar under stilla ljumma 
sommarnätter. Här finns fjärilar som skogsnätfjäril, pärlemorfjärilar, makaonfjäril och 
svavelgul höfjäril. Dessutom har silversmygare, mindre bastardsvärmare och 
svävdagsvärmare observerats. Trevligt om vi ses och hjälps åt i vårt viktiga arbete! 
Läs mer i vårt program på vår hemsida: norrkoping.naturskyddsforeningen.se  
eller kontakta Göran Esbjörnsson 076-808 80 36 eller Cecilia Ambjörn 0709-78 44 88. 
Vi finns naturligtvis även på Facebook 
Naturskyddsföreningen Norrköping. Tel. 011-10 54 33 

 

LIU STUDENT SECONDHAND
Där studenters möbler får ett ett nytt liv!

Vi är en marknadsplats för begagnade möbler – av studenter,
för studenter – och ett utskott i hållbarhetsföreningen Navitas.
LSSh är en 200m2 stor secondhandbutik en trappa ner vid
ingång 19 i A-huset på Campus Valla, och en webbshop. Här
kan du som student hitta saker som du kan behöva till ditt
hem, eller sälja sådant du inte längre behöver, och på så sätt
bidra till en mer cirkulär ekonomi och en bättre miljö.

Behöver du köpa möbler? Kolla in vår hemsida för mer info
och öppettider. Där lägger vi även upp bilder på det som finns
i butiken. Så kom gärna förbi eller gå in på hemsidan om du är
nyfiken på vårt utbud!

Hemsida: liustudentsecondhand.se

För att inte missa något, följ utskottet och föreningens sociala medier!

liustudentsecondhand
navitas.se

liustudentsecondhand
navitas
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https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:
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Följ oss på sociala medier!

miph021/22

PhadderietMiPh0

maxphesteri

MAX Phesteri

mipstyrelsen

MiP-styrelsen

mfg_mip

MFG - Miljövetarprogrammets 
maknadsföringsgrupp
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MiPh0 vill att N0llan har det bra 
och trivs. Har N0llan frågor eller 
inte hittar i den nya staden är du 
alltid välkommen att ringa oss på 

MiP0s jourtelefon.

0769043439


