


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

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Fika på Café 
Örat, använd studieplatserna eller hyr 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.



GRATTIS!
Du har blivit antagen till en av Sveriges absolut 

bästa ekonomutbildningar!

Välkommen!

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

den absolut bästa tiden i di� liv framför dig!

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

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

dig genom dina två första veckor på LiU.

De två första veckorna under Nolle-P kommer vara 
intensiva. De kommer kanske även bli två av de 

bästa veckorna under din studietid. Under perioden 
får du chans till a� lära känna dina nya 

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

Nolle-P 2019 förvandlar Linköping till en plats där 
legender föds. Nollan har två oförglömliga veckor 

framför sig. 



Analysutskottet
Skriv egna analyser, utvecklas i bolagsvärdering och leverera 
analysinnehåll till Börsgruppens medlemmar. 

Näringslivsutskottet
Ansvara för Börsgruppens kontakt med näringslivet, anordna 
evenemangoch genomför samarbeten. Ett utmärkt sätt att vidga ditt 
nätverk!

Utbildningsutskottet
Var med och anordna aktieutbildning, excelutbildning och 
inspirationsföreläsningar. 

Eventutskottet
Genom att vara aktiv inom event så får du en möjlighet att projektleda alla 
interna event och sociala tillställningar. 

Marknadsföringutskottet
Har du en känsla för grafisk design, foto eller sociala medier? Eller vill 
utöka dina marknadsföringskunskaper? Sök hit!

BÖRSGRUPPEN

Ansökan är öppen för alla oavsett tidigare erfarenheter eller 
kunskap inom finans. Sista ansökningsdag är den 9/15.  

Är du intresserad av att vara med i Sveriges 
största studentdrivna finansförening? 
Rekryteringen har börjat – sök!

Mer info hittar du på vår hemsida www.borsgruppen.se 



VAR BOR MAN I 
LINKÖPING?

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

2. Valla: Stadsdel mitt emellan universitetet och 
stan.

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

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

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

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

7. Vallastaden: Långt till allt förutom campus 
Valla.

8. Colonia: Nybyggda studentlägenheter precis 
intill campus Valla.

9. 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 a� göra er tid som 
nya studenter så lä�sam och rolig som det bara går. Vi 

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

studenter som sökt civilekonomprogrammet kommer a� 
delas upp i å�a grupper, varav fyra är språkgrupper. I varje 
grupp kommer det finnas två överfaddrar samt fem under-

faddrar. Vi kommer a� hänga tillsammans med er varje dag 
under Nolle-P, och på de�a är vi taggade till tusen! Skulle det 
uppstå frågor redan nu, tveka inte på a� skicka iväg e� mail 

till:

of@elin.se

Vi ses snart!



Tyska 
Amanda & Erik 

Spanska
Alexandra & 

Rasmus 

Grupp 4
Johanna & 

Niklas

Grupp 3
Alice & Simon

Engelska 
Lisa & Marcus

Grupp 2
Mirjam & Oscar 

Grupp 1 
Klara & Jacob

Franska 
Julia & Jesper





NOLLE-P KITTET

Nolle-p är fullt med lekar, fester, si�ningar och 
andra aktiviteter för a� Nollan på bästa möjliga 

sä� ska komma in i studentlivet och uppleva 
Linköping till fullo. Nolle-p har potential a� bli 

två av Nollans roligaste och galnaste veckor 
någonsin. Nollan kommer a� få chansen a� lära 

sig hi�a i Linköping och få se hur studentlivet 
verkligen kommer a� gå till. 

För a� få tillgång till dessa två fullspäckade 
veckor har Players sa� ihop e� Nolle-p kit som 
innehåller alla bilje�er som Nollan behöver för 

a� delta under hela Nolle-p. Players lovar a� 
Nollan kommer få två oförglömliga veckor och 

garanterar a� de�a är någonting som Nollan 
verkligen inte vill missa. 

Nolle-p ki�et kommer a� säljas i Amfiteatern för 
1150kr  fredag den 16/8 



P
L
A

E
R
S

G
A
I
D
A
R
O
S

C
A
V
A

I
Z
E
R
D
I

M
A
Z
E

E
L
L
A
R
I
A

P
A
L
L
A
S



P
L
A

E
R
S

C
O
R
A

H
U
B
E
R
T

V
A
Y
N
E

C
O
R
T
A
N
A

N
A
G
I
N
I

V
E
G
A
S



FREDAGAR

KÅRALLEN

EST. 2000

Varje Fredag i baljan
Från kl 15

Lars har legat med generalen



LINKÖPING BY NIGHT
Kårallen: Linköpings kårhus mi� på campus. 
På dagarna fullt med kaffetörstande studenter 
som trängs i Baljan i jakt på billigt kaffe, på 
nä�erna 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 mi� på 
Ågatan (Linköpings bargata) med na�klubb, 
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 mi� i Linköpings 
hjärta. 

Platå: Na�klubb belägen på Ågatan. Om du 
(mot förmodan) vill ta en paus från alla 
studenthak är de�a rä� ställe.

FREDAGAR

KÅRALLEN

EST. 2000

Varje Fredag i baljan
Från kl 15

Lars har legat med generalen



Players ser dig alltid...



PUB





-1 150kr till Nolle-P ki�et

För a� Nollan ska hinna med två hektiksa veckor 
kan det vara bra a� vara förberedd. Tänk på a� 
schemat för Nolle-p är fullspäckat och a� du inte 
kommer ha tid a� fly�a eller åka hem under 
dessa veckor, så packa väl!

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG  

-Sång och skålröst

-Vi� lakan till togasi�ning

-Värktable�er och vätskeersä�ning

-Antagningsbesked

-Kostym/klänning/jumpsuit till 
två si�ningar
-200 kr till medlemskap i ELIN

-Legitimation

-Utklädnad till temasi�ning

-Cykel!!!!! 



-Fredag 16/8 - Uppropsdagen
Efter uppropet guidar ÖF runt Nollan på campus. Nollan 
får köpa Nolle-P kittet och på kvällen vankas det 
basecamp följt av utgång på Platens.
-Lördag 17/8 - Campusvandring och Gasqueföreläsning
ÖF och UF visar Nollan runt genom hela campus. 
Därefter väntas Gasqueföreläsning där Nollan får en 
lektion i vett och etikett, dvs hur man beter sig på sittning. 
Dagen avslutas med ”roomservice” och utgång på Platå.

-Tisdag 20/8 -  LiU-ID samt Temasittning och KK
Äntligen får Nollan sitt efterlängtade LiU-ID. Fantastiskt! 
Basecamp innan den stora temasittningen och därefter 
avslutas kvällen på KK. 

SCHEMA FÖR NOLLE-P 2019
-Torsdag 15/8 - Volleyboll och Information
Äntligen får du träffa dina nya klasskamrater och faddrar 
för första gången! Samling 13.00 vid volleybollplanen i 
Ryd (bakom HG, faddrar visar vägen från Ryds Centrum).

-Måndag 19/8 -  Gyckelskrivning
Nollan får chans att visa sin kreativa sida. Gyckelskrivning 
och häng med klassen står på schemat!

-Onsdag 21/8 -  Expedition ELIN
Dagen spenderas tillsammans med ekonomföreningen 
ELIN och Nollan får testa det ultimata ekonomplagget!!!

-Söndag 18/8 - Häng, lekar och biokväll
Dags att leka av sig! Lekar och käk på Vallamassivet följt av 
myskväll med filmvisning. Succé!



-Fredag 23/8 - Ekonominsparken
Idag vankas Nollans första finsittning på KK!
-Lördag 24/8 - Faddermiddag
Chans att lära känna äldreklassare och få en bokfadder.
-Söndag 25/8 - Sport é inte torrt och Togasittning
På med oömma kläder och lek av dig med dina 
klasskamrater. På kvällen får Nollan vara med om sin allra 
första togasittning. Snurra på dig lakanet och dansa loss på 
Flamman. Dra åt togan va kul!
-Måndag 26/8 - ELIN-utskotten, häng med I:arna och Platå
Nollan får bekanta sig med de olika utskotten i ELIN som 
sedan följs av ett basecamp tillsammans med våra kusiner 
på industriell ekonomi på Vallamassivet. Här bjuds det 
även på underhållning i form av fotbollsmatch och mat. 
Gemensamt eftersläpp på Platå.
-Tisdag 27/8 - Klassmys 
Nollan får tid att hänga med sin nya klass och lära känna 
sina nya klasskamrater ännu bättre!
-Onsdag 28/8 - München Hoben
Idag vankas LiU:s egna oktoberfest i augusti, München 
Hoben!
-Torsdag 29/8 - Sista Chansen
Kavla upp ärmarna och ge allt en sista gång i jakten på att 
vinna det eftertraktade priset ”Bästa Nolle-P Klass 2019”. 
-Fredag 30/8 - La Grande Finale
En storslagen epok når snart sitt slut och det firas med 
finsittning på Kårallen, följt av stor fest på KK. Nollan 
kanske äntligen får kasta sin fluga och bli en Ekonometta!

-Torsdag 22/8 -  Stadsvandring
En spännande upptäcksfärd genom vår fantastiska stad 
Linköping.
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Börjar det eka tomt i bössan, n0llan?

I Baljan kan du köpa kaffe (och annat gott) för 
bara 6 kr. Vill du ha det gratis istället kan du 
jobba. Om du har några frågor finns vi längst 
ner i Kårallen och i Studenthus Valla.

Välkommen n0llan!



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

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

Gasquen [gasken] subst. ligger på Kårallens 
bo�enplan. 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. e� måste i Linköping, di� 
främsta transportmedel från och med nu

Gyckla [jyk:la] verb. rolig sång som presenteras på 
fest och si�ningar



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!
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ELINs Styrelse

Välkommen till Liu och ELIN, det 
kommer att bli en underbar resa.

Vi ses i augusti!



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.

Våra huvudområden som vi arbetar med är utbildningsutveckling, arbetsmiljö och studiesociala 
frågor. Vi ser till att alla beslut som fattas på 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/medlem. 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 även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att engagera dig och rabatt på 
entré på kårhusen.

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

- gör skillnad!

Vi ser till så att du får den bästa möjliga studietiden - från tentan till dansgolvet!

@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 – Studiesocialt ansvarig

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 – Studiesocialt ansvarig

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så er-
bjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta Koordinatorn för Lika 
villkor eller Studiesocialt ansvarig på StuFF.

Kontakt
StuFF: sac@stuff.liu.se, sam@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: kristina.k.karlsson@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv



Som ekonom på Linköpings Universitet ingår 
Hedvigs hemförsäkring för enbart 79 kr  
i månaden. Tillsammans med Linköpings  
Universitet erbjuder vi dig en hemförsäkring, 
skräddarsydd för dina behov.

Hemförsäkring för dig på
Linköpings Universitet  

Ekonomisektionen 

Du får de tre första månaderna gratis

Aktivera dina 3 gratis månader med två 
enkla steg.  

1. Ladda ner Hedvig i App Store eller Google Play 
2. Ange koden: LK 

Har du inte skaffat boende än? Ingen fara –  
erbjudandet är giltigt t.o.m. den 30 sep 2019.

hedvig.com/student

Allrisk (drulle) ingår – bra om du spiller kaffe 
på dyra datorn 

Ingen bindningstid

79 kr
per månad 

för hyresrätt

THE NOLLE-P STORY
I skymundan, bakom kulisserna och ramp-
ljuset, härjar den allsmäktige Playo. Med 
intelligens och makt utan dess like har han 
skapt 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 gengre 
är den enda rätta. Enbart den bästa 
gengren kan segra. Det är sedan upp till 
den allsmäktige Playo att slutligen
bestämma vilken gengre som
kommer att regera över skolan. 

Så säg mig Nollan... har du vad som krävs?
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NOLLEFLUGAN
Som ekonomnolla kommer du från 

första dagen och genom hela Nolle-P a� 
bära din Nolle-P fluga.

Den är inte bara snygg och trendig, utan 
också väldigt praktisk då den hjälper 
Nollan a� komma ihåg vilken grupp 

Nollan tillhör. Nolleflugan hjälper även 
Nollan a� 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 de�a kan oväntade saker 
inträffa...

Så glöm inte Nollan

Players ser dig 
alltid...



Vi tackar                       för att ni är med 
och sponsrar Nolle-P 2019!




