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GRATTIS!
Lorem ipsum

Du har blivit antagen till en av Sveriges absolut 
bästa ekonomutbildningar!

Välkommen!

Efter svåra beslut och lång väntan är du äntligen på 
väg till Linköpings Universitet - och har möjligtvis 

den absolut bästa tiden i ditt liv framför dig!

Den första tiden vid universitetet kan kännas både 
omtumlande och förvirrande, på ett campus långt 

från dina vanliga rutiner. Därför kommer du att 
välkomnas av civilekonomernas egna Överfaddrar 
(ÖF) och Underfaddrar (UF). De kommer att guida 

dig genom din första tid på LiU.

Din första tid på Liu under Nolle-P kommer vara 
intensiv. De kommer kanske även bli några av de 

bästa dagarna under din studietid. Under perioden 
får du chans till att lära känna dina nya 

klasskamrater, upptäcka Linköping dag som natt 
samt lära dig allt annat som en student kan behöva.

Nolle-P 2021 förvandlar Linköping till en plats där 
legender föds. Nollan har en oförglömliga tid 

framför sig. 
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VAR BOR MAN I 
LINKÖPING?

Flamman: Studentkvarter med ett uteställe i samma 
namn. Ligger mitt emellan universitetet och stan.

Valla: Stadsdel mitt emellan universitetet och stan.

Irrblosset: En del av Valla med både korridorer och 
studentlägenheter. Nära till allt.

T1: Nytt och fräscht bostadsområde med nya fina 
lägenheter, nära både universitetet och stan.

Innerstan & Vasastan: Hit försöker de flesta avancera 
med åren.

Ryd: Linköpings studentområde som är uppdelat i 
”människoryd” där människor bor, och ”studentryd” 
där studenterna bor.

Vallastaden: Nybyggt område nära till campus Valla, 
men långt till allt annat. 

Colonia: Nybyggda studentlägenheter precis intill 
campus Valla.

Skäggetorp:  Här bor man granne med IKEA! Annars 
långt till allt.



ÖVERFADDRARNA
Hej!

Det är vi som är Överfaddrarna! 

Vi överfaddrar finns till för ER skull, för att göra er tid som 
nya studenter så lättsam och rolig som det bara går. Vi 

kommer finnas här för att guida er runt i Linköping, runt på 
campus och för att besvara ALLA frågor ni kan tänkas ha. Alla 

studenter som sökt civilekonomprogrammet kommer att 
delas upp i åtta grupper, varav fyra är språkgrupper. I varje 
grupp kommer det finnas två överfaddrar samt fem under-
faddrar. Vi kommer att hänga tillsammans med er varje dag 

under Nolle-P, och på detta är vi taggade till tusen! Skulle det 
uppstå frågor redan nu, tveka inte på att skicka iväg ett mail 

till:
of@elin.se

Vi ses snart!
Tyska

Karin & Max
Spanska

Astrid & Anton

Grupp 4
Elin & Carl-Johan

Grupp 3
Johanna & Joel

Engelska 
Lovisa & Ruben

Grupp 2
Malva & Pontus

Grupp 1 
Olivia & Benjamin

Franska 
Valentina & Anders 
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Nolle-p är fullt med lekar, fester, sittningar och 
andra aktiviteter för att Nollan på bästa möjliga 

sätt ska komma in i studentlivet och uppleva      
Linköping till fullo. Nolle-p har potential att bli      

Nollans roligaste och galnaste tid någonsin. Nollan 
kommer att få chansen att lära sig hitta i Linköping 
och få se hur studentlivet verkligen kommer att gå 

till. 

För att få tillgång till dessa fullspäckade dagar har 
Players satt ihop ett Nolle-p kit som innehåller allt 

som Nollan behöver för att delta under hela      
Nolle-p. Players lovar att Nollan kommer få en 

oförglömlig tid och garanterar att detta är             
någonting som Nollan verkligen inte vill missa. 

Nolle-p kittet kommer att säljas i 
början av Nolle-p.

Information om pris och dag kommer separat.  

NOLLE-P KITTET
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I Unionen Student kan alla vara med som siktar på jobb i det privata arbetslivet, 
oavsett vilken utbildning du går och vilken befattning du får. Det är vår idé och vår 
styrka. Den gör oss till Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar, 
30 000 förtroendevalda och det bästa stödet både när du söker extrajobb under 
studierna och när du tar steget ut i arbetslivet. Vi granskar ditt cv, förbereder dig för 
jobbintervjun, rådgör kring ingångslön och ger dig 96% rabatt på avgiften ett helt år 
när du tagit examen och börjat jobba. Allt för bara 100 kronor hela studietiden.

Trygga vägen till arbetslivet på unionen.se/student

Från studier till jobb.
Alla tillsammans. 

förHELAstudietidenAlla tillsammans. Alla tillsammans. Alla tillsammans. 
100krförHELAstudietiden

Unionen Student

RING UNIONEN 0770-870 870
E-POST kontakt@unionen.se



LINKÖPING BY NIGHT
Kårallen: Linköpings kårhus mitt på campus. 
På dagarna fullt med kaffetörstande studenter 
som trängs i Baljan i jakt på billigt kaffe, på 
nätterna en stor festlokal. Här arrangeras de 
största festerna samt Linköpings stolthet: 
Kravaller (krav på overall).

Flamman: I underjorden gömmer sig 
Flammans restaurang, pub och disco. Här är det 
alltid fullt med festglada studenter på helgerna 
och Flamman-fredagen är någonting som 
många studenter håller kärt.

KK (Kollektivet): Studentställe mitt på 
Ågatan (Linköpings bargata) med nattklubb, 
restaurang och quizkvällar. Här festar 
ekonomerna loss på torsdagar!

Shotluckan: Stället perfekt för smarriga shots 
och svängig mellanfest, här bjuds det alltid på 
show. Denna oas finner ni mitt i Linköpings 
hjärta. 

Platå: Nattklubb belägen på Ågatan. Om du 
(mot förmodan) vill ta en paus från alla 
studenthak är detta rätt ställe.

I Unionen Student kan alla vara med som siktar på jobb i det privata arbetslivet, 
oavsett vilken utbildning du går och vilken befattning du får. Det är vår idé och vår 
styrka. Den gör oss till Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar, 
30 000 förtroendevalda och det bästa stödet både när du söker extrajobb under 
studierna och när du tar steget ut i arbetslivet. Vi granskar ditt cv, förbereder dig för 
jobbintervjun, rådgör kring ingångslön och ger dig 96% rabatt på avgiften ett helt år 
när du tagit examen och börjat jobba. Allt för bara 100 kronor hela studietiden.

Trygga vägen till arbetslivet på unionen.se/student

Alla tillsammans. 
förHELA

Unionen Student

RING UNIONEN 0770-870 870
E-POST kontakt@unionen.se



Format!!!

Players ser dig alltid...



Players ser dig alltid...









För att Nollan ska hinna med den första tiden på 
Liu kan det vara bra att vara förberedd. Tänk på 
att schemat för Nolle-p är fullspäckat och att du 
inte kommer ha tid att flytta eller åka hem under 
första tiden, så packa väl!

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

Antagningsbesked

Legitimation

Pengar till Nolle-p kittet

Cykel (!!)

Kostym/Klänning till finsittning

Utklädnad till temaspex

Vitt lakan till togakväll

Oömma kläder

Sång och skålröst (!!)

Färdiga matlådor

Resorb



SCHEMA NOLLE-P
2021

Scanna QR-koden med telefonen för att ta del 
av schemat för Nolle-P 2021!

Observera att schemat kan komma att uppdateras. 
Spara därför gärna hemsidan för att lätt få tillgång till all information!   

Players ser dig alltid...
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Välkommen Nollan!



Baljan [²bal:jan] subst. ett café som ligger i
Kårallen på campus där de serverar kaffe och klägg

Klägg [klegg] subst. billigt fika som säljs i Baljan

Studenthuset [S-H] nya biblioteket med studieplatser. Här 
finns även Byttan vilket är motsvarigheten till Baljan.

Gasquen [gasken] subst. ligger på Kårallens bottenplan. Här 
styr E-Pub (ekonomernas pub) härliga lunchpubar

Kårallen [kå:rallen] subst. en matsal på campus som förvandlas 
till fest på torsdagar och helger

Kravall subst. studentfest på campus med krav på overall

Ekonomflygeln subst. ekonomernas plugg/häng-plats på 
campus

Ledsna flickan subst. hjärtat av A-huset på campus, vanlig 
mötesplats

Cykel [sy:kel] subst. ett måste i Linköping, ditt främsta 
transportmedel från och med nu

Gyckla [jyk:la] verb. rolig sång som presenteras på fest och 
sittningar

NOLLANS ORDBOK



Välkommen till LiU och ELIN, 
det kommer att bli en underbar 

resa

ELINs STYRELSE

Välkommen till LiU och ELIN, 
det kommer att bli en underbar 

resa!

ELIN hälsar dig välkommen till 
Linköping!

Stort grattis och välkommen till 
Liu!

Om bara några veckor börjar din studenttid, en tid som vi i 
ELIN vågar påstå kommer vara några av dina roligaste år i 
livet. ELIN är Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet 
och med cirka 1100 medlemmar är vi en av de största 
studentföreningarna på universitetet. Vi intresserar oss för 
allt som rör utbildning, näringsliv och studiesociala 
aktiviteter för att du som ekonomistuderande ska få en så bra 
tid som möjligt här i Linköping. Vi jobbar ständigt för att på 
ett professionellt sätt utveckla både utbildning och 
studiernas förankring till arbetslivet. 

Utöver föreläsningar och tentaplugg finns det mycket annat 
att se fram emot, det kan vi i ELIN försäkra dig om. Under 
din tid i Linköping kommer du ha möjlighet att välja och 
vraka i aktiviteter som vi arrangerar såsom 
sportarrangemang, intressanta lunchföreläsningar med 
attraktiva arbetsgivare, olika studentfester och mycket annat 
roligt!

Som medlem i ELIN kan du vara med och påverka 
utbildningen, knyta näringslivskontakter, anordna fester och 
mycket, mycket mer. Som du hör finns det inom föreningen 
massvis med olika möjligheter till engagemang. Det finns 
någonting som passar alla!

Vi i ELINs styrelse hälsar dig återigen hjärtligt välkommen 
till Linköpings Universitet. Du kommer att träffa oss en hel 
del under välkomstveckorna men även under resten av din 
studietid. Vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas att 
du kommer att trivas här!



Välkommen till LiU och ELIN, 
det kommer att bli en underbar 

resa

ELINs STYRELSE

Välkommen till LiU och ELIN, 
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resa!



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:



På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!



THE NOLLE-P STORY
I skymundan, bakom kulisserna och ramp-
ljuset, härjar den allsmäktige Playo. Med 
intelligens och makt utan dess like har han 
skapat en värld full av tävlingsanda och 
musikanda. Bort från samtidens misär, till 
en värld dit alla känner sig välkomna och 
kan leva lyckligt. En värld där samarbete 
och tagg är ledord. Genom att samla alla 
Nollan i Linköping och ge dem uppdrag, 
ska de få bevisa för Playo att deras genre är 
den enda rätta. Enbart den bästa 
genren kan segra. Det är sedan upp till den 
allsmäktige Playo att slutligen
bestämma vilken genre som
kommer att regera över skolan. 

Så säg mig Nollan... har du vad som krävs?



Hedvig erbjuder 300 kr 

rabatt på Nolle-P  kitet

Hedvig är Sveriges digitala hemförsäkring som erbjuder snabb och enkel 

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

studentpriser och har ingen bindningstid. 5lir du medlem nu får du dessutom 

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

Hedvigmedlem när du betalar Nolle-P kitet�

 Inte svårare än så. 

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

enbart studenter som blivit medlemmar under denna period.

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

minst 2 månader. 
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Vi tackar                      för att ni är 
med och sponsrar Nolle-P 2021!

NOLLEFLUGAN

Som ekonomnolla kommer du från 
första dagen och genom hela Nolle-P att 

bära din Nolle-P fluga.
Den är inte bara snygg och trendig, utan 

också väldigt praktisk då den hjälper 
Nollan att komma ihåg vilken grupp 

Nollan tillhör. Nolleflugan hjälper även 
Nollan att undvika pinsamma 

situationer om Nollan inte riktigt minns 
den andra Nollans namn.

Denna prestigefulla och vackra fluga ska 
bäras dygnet runt under Nolle-P. 

Missbrukas detta kan oväntade saker 
inträffa...

Så glöm inte Nollan

Players ser dig 
alltid...
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