


Hej N0llan! 

Varmt välkomna till statistik- och dataanalysprogrammet. Du är en av 50 lyckligt 

antagna till detta program. Hoppas att N0llan har haft en angenäm sommar och 

att N0llan nu är redo för Linköpings studentliv! N0llan kan vara lugn, valet av 

stad, universitet och utbildning är alldeles excellent. Vi är övertygade om att 

N0llan kommer trivas väl och hitta vänner för resten av livet.  

 

För att fira N0llans nya steg i livet anordnas något som på Linköpings Universitet 

kallas för N0lle-P (N0lleperioden). N0lle-P är N0llans två första veckor på 

Linköpings Universitet och är en tid N0llan sent skall glömma. Det kommer  

anordnas massa roliga aktiviteter och N0llan kommer även få chansen att träffa 

N0llan från andra sektioner. Under denna period kommer N0llan även lära känna 

studenterna i klasserna ovan N0llan, vilket är väldigt uppskattat från bådas håll 

då statistiksektionen är en utav de mindre sektionerna. N0lle-P avslutas  

traditionsenligt med en finsitting, så glöm inte att packa ned  

finkläderna. 

 

Vi som anordnar och genomför n0lle-P för N0llan på Statistik- och  

dataanalysprogrammet är mästeriet SCB - Statlins Centrala Bärseri. En närmare  

presentation av oss får N0llan längre ned i n0llehandboken. Utöver n0lle-p  

anordnar SCB ett flertal fester, sittningar och evenemang under ert första läsår, 

något som N0llan absolut inte kommer vilja missa!  

 

SCB har arbetat intensivt sedan februari och med blod, svett och tårar har vi 

skräddarsytt ett schema för att göra N0lle-P så bra och roligt som möjligt för 

N0llan. Vi i SCB tillsammans med våra fantastiksa faddrar och superfaddrar  

hoppas och vågar lova att N0llan kommer få en oförglömlig tid med oss!  

 

Givetvis är det frivilligt för N0llan att deltaga under dessa två veckor, men det är 

något vi i SCB uppmanar till och starkt rekommenderar. Denna tid kan vara 

avgörande för N0llans fortsatta tid som student. Väl mött!  
 

Er General, Ert mästeri SCB  

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
SCB 22/23 .......................................................................................................................................4  

Faddrar ...........................................................................................................................................4  

Bostadstips .....................................................................................................................................7  

Facebook ........................................................................................................................................7  

N0llans checklista ...........................................................................................................................8  

PR-Prat…..........................................................................................................................................9  

N0lle-P Schema .............................................................................................................................11  

Vecka 1 ..........................................................................................................................................11  

Vecka 2 ..........................................................................................................................................11  

N0lle-P Paket .................................................................................................................................12  

Overallinformation ........................................................................................................................15  

Ordbok ..........................................................................................................................................16  

Sektionsstyrelsen informerar ........................................................................................................18  
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Det är vi som är SCB, Statlins Centrala Bärseri! Vi anordnar flera evenemang 

och kommer se till att N0llan får den bästa tiden under N0lle-P samt ert första 

år här på LiU.  

SCB 22/23 

 

FADDRAR  

Det är faddrarna som kommer ta hand om er lite extra, det är till dem ni hör av 

er om ni inte hittar, vet vad ni ska göra eller får något problem. Här har ni lite 

info om våra ”super”faddrar.  

Victoria Hedlöf 

Mail: 
viche376@student.liu.se  

Telefonnummer: 
073 378 20 20  

Arthur Gromberg 

Mail: 
arthurg@live.se  

Telefonnummer: 
076 292 53 68  

Simon Gustafsson 

Mail: 
Gustafsson.simon@hotmail.se  

Telefonnummer: 
076 257 94 36  

Edith Montgomery 

Mail: 
Edimo469@student.Liu.se  

Telefonnummer: 
072 253 20 71  







BOSTADSTIPS  

Då LiU inte har någon bostadsgaranti för nya studenter kan det ibland 

vara svårt att hitta bostad inför terminsstarten. N0llan ska dock inte 

frukta det värsta och ta till drastiska åtgärder som att sova i ett träd 

eller i märkesbacken! Kom ihåg att vi i SCB finns här för n0llan och om 

det behövs ett tak över huvudet hjälper vi er!  

 

N0llan kan hålla utkik på dessa hemsidor samt olika grupper på  

Facebook som ska vara till hjälp:  

• LIU: ”FÅR JAG EN BOSTAD”  

• HEIMSTADEN: ”STUDENT-LINKÖPING”  

• STUDENTBOSTÄDER   

• WILLHEM: ”LEDIGA LÄGENHETER I LINKÖPING”  

• BOSTAD.KARSERVICE  

• BLOCKET: ”BOSTAD”  

 

FACEBOOK  

• FACEBOOK: "LÄGENHETER/RUM UTHYRES I LINKÖPING"  

• FACEBOOK: "BOSTAD LINKÖPING"  

• FACEBOOK: ”KÖPES/SÄLJES/BORTSKÄNKES LIU”  

https://liu.se/artikel/far-jag-bostad
https://heimstaden.com/se/student-linkoping/
https://www.studentbostader.se/
https://www.willhem.se/sok-bostad/Linkoping/
https://bostad.karservice.se/
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/bostad?cg=3000
https://www.facebook.com/groups/268136596940780/
https://www.facebook.com/groups/340566159421217/
https://www.facebook.com/groups/1517317141857473/


N0LLANS CHECKLISTA  
 

• Bostad – följ länkarna på föregående sida annars hör med 

oss, det löser sig alltid!  

• CSN – se till att registrera er för CSN, de kommande åren 

kommer det vara er främsta inkomstkälla! 

• CYKEL – cykel är otroligt viktigt då Linköping är en cykelstad. 

Vi kommer använda oss av främst cykel som färdmedel under 

N0lle-P och vi kan inte skjutsa alla! 

• Kurslitteratur – För att få bästa pris på kurslitteratur är det 

bra att vara ute i god tid! Finns mycket begagnat från gamla 

studenter eller kolla Facebook grupper där det säljs relevant 

kurslitteratur titt som tätt!  

• Spara pengar – N0lle-P kommer inte att vara gratis tyvärr, se 

till att spara en slant extra för att vara med på allt det roliga!  

• Kläder – (Titta N0lle-P schema) o Finkläder för finsittning 

(Klänning eller kostym) o München Hoben klädsel (om man 

vill) o Kläder som kan förstöras  

Bra att ha generellt:  

• CYKEL(!!)  

• Legitimation  

• Pengar 

• Solkräm  



 

PR-PRAT:  

Det är mycket viktigt att hålla sig uppdaterad på sociala medier innan, under och 

efter N0lle-P då det kan komma att ske lite ändringar i schema eller aktiviteter 

(men förhoppningsvis inte).  

Facebook: SCB - StatLins Centrala Bärseri 

Instagram: scbmasteri 

Hemsida: Statlin.com 

 

Tveka inte på att höra av er till oss vid frågor och funderingar. Vi finns alltid  

kontaktbara på våra sociala medier. 

https://www.facebook.com/people/SCB-StatLins-Centrala-B%C3%A4rseri/100060537885023/
https://www.instagram.com/scbmasteri/
https://www.statlin.com/




 

Både tider och platser kan komma att ändras, därför  är det viktigt att N0llan håller sig 

uppdaterad och följer med i våra sociala medier. 

 



N0llepaketet 
Kära N0llan! 

Under våren  och sommarn har SCB planerat årets N0lle-P för fullt. Många  

timmar har lagts ner för att N0llan ska få den bästa möjliga starten på sitt nya  

studentliv. Under N0lle-P kommer en rad av olika aktiviteter att genomföras, där N0llan 
kommer få möjlighet att få träffa andra N0llan, både från statistik-programmet , men 
också från andra program. N0lle-P är den bästa möjligheten för att lära känna sina nya 
studiekamrater i både sin egna klass och även andra studenter på universitetet. Hela 
N0lle-P avslutas med den årliga Finsittningen.  

Finsittningen är trerätters middag där N0llan tillsammans med årets faddrar äter och 
dricker gott samtidigt som en rad olika uppträdanden och spex kan  

förekomma. Under Finsittningen klär man upp sig i sina finaste kläder. 

 

Alla dessa aktiviteter och festligheter är dock inte gratis att arrangera. Därför SCB  

konstruerat ett paket som gör att man får gå på alla dessa roligheter.   

SCB rekommenderar därför att N0llan sparar ihop pengar för att kunna delta. N0lle-P är 
som sagt en otroligt rolig period som N0llan sent kommer glömma. 

 

Årets N0llepaket kostar 1100 kr  

Paketet ger tillgång till alla aktiviteter och festligheter under N0lle-P 

 

Betalning sker till Statlins PG 98 96 65-5 (Stalin mottagare) senast fredag den 26/8.  

Märk betalning med namn, personnummer och paket Till exempel: Lars Gunnarsson,  

990127-****  

 

Eller Swish, till Daniel Norrby Nummer: 070 628 58 92 





Nolle-P Reglemente  
Detta reglemente skall av N0llan memoreras utantill. Vid problem av inlärning skall 
detta häfte alltid bäras med.  
 
§1      Från och med att N0lle-tröjan erhålls skall N0llan alltid bära denna väl synlig.  
 
§2      Brott mot §1 kan medföra konsekvenser bortom N0llans kontroll.  
 
§3      N0llan skall endast rikta sina konversationer till faddrar och inte SCB.  
 
§4      N0llan ser upp till dem som är längre än N0llan.  
 
§5      Mästerister har tolkningsföreträde.  
 
§6      N0llan tycker om att dela med sig av mat till äldre kursare.  
 
§7      Fjäsk ger alltid rätt. Kreativitet är av högsta prioritet och belönas rikligt.  
 
§8      Vid eventuellt brott mot reglementet kommer hänsyn tagas till förmildrande  
           omständigheter (såsom fjäsk) om sådana föreligger. Vid tveksamheter  
           hänvisas till §5.  

 

N0llans uppförande kommer att protokollföras under hela N0lle-P.  



OVERALLINFORMATION  

N0llan kommer senare i höst att introduceras till detta fantastiska plagg vi  

studenter sedan länge burit under festligheter. Traditionen härleds till  

någonstans runt 20–30- talet då studenter bar en frack vid festligheter. För att 

kunna behålla en frack i fint skick hade man också̊ en andra frack som fick agera 

svamp (motsvarande) vid lite blötare festligheter där man också̊ riskerade att råka 

ut för markens handgemäng. På 70-talet kom några studenter vid KTH på̊ att väg-

arbetaroveraller är ju slitstarka och praktiska. De bytte därmed ut sin  

program-t-shirt mot denna. Succén var given och det är härifrån overallen sägs 

härstamma.  

Här nedanför ses StatLins iögonfallande overall, det snyggaste  

plagget på̊ campus (Näst efter SCBs stass!). Och används med fördel på̊ kravall  

eller andra evenemang utan klädkod!  

Overallen får inte 

tvättas (om den inte 

sitter på̊ ägaren). 

Overallen är du, du 

är overallen. Låt den 

spegla din  

personlighet!  







SEKTIONSSTYRELSEN INFORMERAR  

Hej och hjärtligt välkommen till Statistik- och 

 Dataanalysprogrammet! Du har valt en  

gedigen utbildning som är högaktuell och 

uppvisar stora möjligheter för framtiden.  

Vi är Jack Hagerstål och Linnea Fältström,  

ordförande respektive vice ordförande i 

sektionsstyrelsen för StatLin, sektionen vid  

Linköpings universitet för studenter på  

kandidatprogrammet Statistik och dataanalys 
samt mastersprogrammet Statistics and Data 

Mining.  

 

StatLin är en gammal studentsektion i ständig utveckling. Bakom sektionsutskottet SCB som ni 

kommer få veta om i resten av boken finns även många andra sektionsorgan. Vi har  

utbildningsutskottet UBU där studenter är med och bevakar- och utvecklar utbildningen. STIG 

och E-STIG är vårt idrotts- respektive esportsutskott och arbetssociala utskottet SASU  

underhåller banden mellan utbildningen och företagen. En sektion byggs av sina studenter och 
som ny student kommer du snabbt få möjlighet att engagera dig som sektionsmedlem genom 

att gå med i studentkåren StuFF genom vilken vår sektion opererar. StuFFmedlemskapet löses 
genom https://www.stuff.liu.se/medlemskap/medlemskap och gör att du kan delta i vårt  

gemensamma arbete för att främja studenternas intressen både innanför- och utanför  

programramarna - Detta genom att exempelvis kandidera till något av våra utskott och erhålla 

rösträtt på våra medlemsmöten. Medlemskapet ger också många förmåner via studentkorten 
STUK och Mecenat. För mer information om sektionen vill jag tipsa om vår hemsida statlin.com 
och även vår Facebook-sida, som båda tillhandahåller nyheter och kontaktinformation till alla i 

styrelsen. Om ni har några som helst frågor eller funderingar kan ni gärna kontakta oss. Annars 
hoppas vi alla i styrelsen att vi får träffa er under dessa fantastiska 

mottagningsveckor som SCB arrangerar i augusti!  

Till vänster: Ordförande Jack Hagerstål (åk.3)  

Till höger: Vice ordförande  Linnea Fältström (åk.2)  

 
 

Jack Hagerstål                           Linnea Fältström 

 

Mail: ordforande@statlin.com     Mail: vice.ordforande@stalin.com  



ARBETSMILJÖOMBUD INFORMERAR 

 

Hej alla blivande statistikstudenter!  

Jag heter Linnea, pluggar mitt tredje  

år på Linköpings Universitet och är  

AMO (Arbetsmiljöombud) för  

StatLin sektionen.  

 
 

 

 

Som AMO hjälper jag programmets stu-
denter med frågor inom den fysiska och  

psykosociala arbetsmiljön. Känner du dig till exempel stressad, inte mår bra eller har 
blivit diskriminerad på något vis så kan du alltid kontakta mig. Jag har givetvis  

tystnadsplikt så allt stannar hos mig. Du kan även höra av dig till mig om universitetet 
tillgångar inte skulle fungera som de ska, så gör jag mitt bästa för att det ska bli  

åtgärdat. Det kan vara allt från tangentbord som är trasigt till klassrum som är för kalla. 
Jag finns här för att prata ut om allt som kan bidra till en bättre studietid på Linköpings 
Universitet, så tveka inte på att skicka iväg ett mail eller boka in ett möte.  

Min tystnadsplikt gör att ni kan känna er säkra att be om min hjälp!  

 

 

 

 

 

Linnea Stålnacke  

Arbetsmiljöombud  

StatLin 21/22, Statistiksektionen vid Linköpings Universitet  

amo@statlin.com  



UTBILDNINGSBEVAKARE INFORMERAR  
 

Hej och välkommen till statistik och dataanalys!  

Jag heter Hugo och har nu pluggat två år på  

statistikprogrammet. Under det här läsåret är jag  

StatLin-sektionens utbildningsbevakare (UB)!  

 

Som UB ansvarar jag för att bevaka kvalitén på  

programmet och dess kurser. Detta  

innebär att hålla i kursutvärderingar, informera  

studenter om vad de kan kräva av sin utbildning och svara på allmänna frågor om  

statistikutbildningen. Jag finns även till för att stötta studenter om de upplever problem 

med utbildningen.  

 

Så om du har några frågor, eller om det är något som inte känns rätt med plugget, så är 

det bara att kontakta mig! Skicka iväg ett mail eller ryck tag i mig på campus! Man kan 

också höra av sig anonymt till mig via sektionens hemsida.  

 

 

Hugo Hennel  

Utbildningsbevakare  

StatLin 22/23, Statistiksektionen vid Linköpings Universitet  

ub@statlin.com 

 





Karta över Campus Valla 

Under N0lle-p kommer SCB skicka ut vilka platser N0llan bör befinna sig på 



GYCKEL  

Att gyckla innebär att underhålla som student. Det är ett humoristiskt  
framträdande i tre olika delar som framförallt förekommer på sittningar. Förutom 
planerade gyckel finns även så kallade spontangyckel, som är just det, spontana. 
Gyckel ska inte vara kränkande för någon och är inte obligatoriskt, gyckel ska vara 
roligt. Kom ihåg det N0llan! Efter varje gyckel sjunga en tackvisa, de går såhär: 
  
EFTER FÖRSTA GYCKLET:  
                      ”Omstart, omstart, omstart […]”  

 
EFTER ANDRA GYCKLET: 
                      ”Det där, det gjorde de fan så bra, hej! En skål uti botten för N.N* vi tar.  
                            Hugg i och dra, hej! Hugg i och dra, hej! En skål uti botten för N.N vi tar  
                            Och alla så dricka vi N.N till”  
 
EFTER TREDJE GYCKLET:  
                           ”För det var i vår ungdom fagraste vår, vi drack varandra till och vi sade  
                             gutår! Skål!”  

 
EFTER ETT EXTRA BRA GYCKEL :  
                       ”Det där var det bästa, det bästa, det bästa vi har hört Folkets jubel,  
                              woooooo!”  

 
Vid extra uppskattade gyckel kan denna tackvisa framföras mellan någon av de tre 
delarna.  
 
 
                                                                                          *N.N – Personerna eller gruppen som 
                                                                                                              framför gycklet Exempelvis: SCB  



Det blir skoj! 
Detta är en viktig tid för er n0llan för att lära känna varandra, 

binda kontakter med andra programs n0llan och viktigast av allt, 

träffa oss! Vi syns på uppropet och vi hoppas ni är taggade på att 

påbörja era tre roligaste och mest givande år.  

 

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA ER!  



ATTITYD-SCB 
Året var 1985, endast 11 tappra soldater överlevde det kalla kriget som härjade på  
kårallen. Efterkrigstiden blev startskottet för något nytt, en tradition som har bestått. 
1993 samlades de elva tappraste krigarna från kriget. De slog ihop sina kloka huvuden 
för att bäst hedra de stupade soldaterna. Från den kvällen uppstod den viktigaste platsen 
i Linköping, N0llans fristad, ett vattenhål för de behövande. Bärseriet. 
 
Under bärseriet begravdes Brunte, kavallerienhetens ståtligaste hingst. I hans ära förs en 
maskot runt under nollningen. N0llan gör bäst i att ta hand om denna dyrgrip. Trygghet, 
omsorg och välmående förväntas Brunte uppleva. N0llans ansvarigheter slutar inte där. 
Sedan krigets slut har Slumpen varit avgörande för SCB. Slumpen Sedan begynnelsen har 
Slumpen varit en avgörande karaktär i entiteten SCB. Slumpens fanbärande började med 
att vara en av få reptiler som överlevde kometen för 60 miljoner år sedan. 
 
Den enda som har tillåtelse att prata under attitydperioden är Generalen och detta  
kommer att ske i megafon med barbarisk röst. N0llan kan absolut försöka ställa frågor till  
generalen, men denne kommer enbart svara på de klyftigaste frågorna. Faddrarna ska ta 
hand om N0llan, vid såväl nyktert som onyktert tillstånd. N0llan kan lita på sin fadder.  
 
SCB kommer att marschera runt på campus och låten ”around the world” kommer eka 
mellan byggnaderna, en låt n0llan sent skall glömma. N0llan skall vara väl förberedd. SCB 
ser allt, hör allt och kan vänta runt vilket hörn som helst.  


