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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. Du 
kan förvänta dig två spännande och underhållande 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 era faddrar 
miljösuperhjältarna MiPh0! Det är mycket att hålla reda på så här i 
början. Till din hjälp finns denna, så kallade N0lleboken. Här i finns 
det bland annat information om vad som kommer ske under N0lle-P, 
vilka vi som arrangerar aktiviteterna är och tips inför ditt nya stu-
dentliv 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!

Finns massa annat skoj 
i boken förutom det i 

innehållsförteckningen! 
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alla program har olika overaller. Miljövetarprogrammets ovve är mörkblå med gröna 
revärer. Går att köpa av Styrelsen i början på höstterminen.   
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.   
Studentkåren StuFF - För utbildningsvetenskap och Filosofisk Fakultet, vi tillhör StuFF.   
Studentfiket - 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. 

Humlor är våra 
bästa pollinerare, 
de pollinerar alla 

typer av blommor! Dessa 
gulliga och fluffiga insekter 

är en av
 anledningarna till att 
vi studenter kan göra 
våra goda och billiga 

matlådor! 

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. 
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.   
Dalkarlen (DK) - Studentboende där många studenter hänger på fritiden. 
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-kort- Din nyckel till alla lokaler på campus. Medtages alltid till campusbussen och 
Trappan.
LiU-ID - Är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösen-
ord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster.
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.   
Märkesbacken - En backe där alla program har sina märken, ligger mellan husen. 
Märken - Det finns märken för det mesta och kostar ca 20kr/st. Sätts oftast på overallen.   
N0llan - Detta kommer du att kallas för tills du blir Ettan. Man böjer ej ordet N0llan. En 
N0llan, flera N0llan.   
Overall (Ovve) - Studenternas bästa klädesplagg! Overallerna visar programtillhörighet, 
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Kårerna och Kårservice arbetar nära studenter. Tillsammans

ser vi till att festerna bli så bra och trygga som möjligt för alla

Kårhusen har nolltolerans mot kränkande behandling,

trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering

Om du blir utsatt för

trakasserier:

Om möjligt, säg ifrån direkt 

Var inte rädd för att ställa till en scen, ju fler som ser desto bättre! 

I efterhand kan du få råd och stöd av kårerna och studenthälsan

kring vad du kan göra vidare 

Hur festar vi på LiU?

Fest ska vara kul, du ska kunna känna

dig trygg och bli bra behandlad! 

Gränsen går så fort DU känner dig obekväm!

KOM IHÅG: 

HUS/ Building
INFOCENTER/ Info Centre ............................................................................................................................... Kåkenhus, 33

STUDENT- OCH UTBILDNINGSSTÖD/ Student Services

Antagningsenheten/ Admissions Office .............................................................................................................. Kåkenhus, 33
Central studievägledning/ Central Study Guidance........................................................................................... Kåkenhus, 33
Examen/ Academic Degrees ................................................................................................................................. Kåkenhus, 33
International Office, IO........................................................................................................................................... Kåkenhus, 33
Tentamensservice/ Exam Service Office............................................................................................................. Kåkenhus, 33
Studenthälsan/ Students Health Care................................................................................................................. Kåkenhus, 33
LiU-Tryck .................................................................................................................................................................. Kåkenhus, 33

HÖRSALAR & TENTASAL/ Lecture Halls & Examination Hall

Hörsalar/ Lecture Halls K1, K2, K3 (Önnesjösalen)............................................................................................. Kåkenhus, 33
Hörsal/ Lecture Hall K4 (Turbinen) ....................................................................................................................... Kåkenhus, 40

Tentasal/ Examination Hall SP71..................................................................................................................................... Spetsen

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET/ University Library

Campus Norrköpings bibliotek, CNB/ Campus Norrköping Library .................................................................. Kåkenhus, 33

FAKULTETER/ Faculties

Medicinska Fakulteten/ Faculty of Medicine and Health Sciences; Clinicum ................................................ Kåkenhus, 33
Kansliet för Utbildningsvetenskap, KFU/ Faculty of Educational Sciences ...............................................................Täppan
Tekniska Fakultetskansliet, TFK/ Faculty of Science and Engineering.......................................................................Täppan

INSTITUTIONER/ Departments

Institutionen för kultur och samhälle, IKOS/ Department of Culture and Society.............................. Kopparhammaren 7
Inst. för ekonomisk och industriell utveckling, IEI/ Dep. of Management and Engineering...............Kopparhammaren 7

Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN/ Department of Science and Technology...................... Kåkenhus, 33
Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV/ Department of Health, Medicine and Caring Sciences .. Kåkenhus, 40
Institutionen för tema, TEMA/ Department of Thematic Studies ...................................................Kopparhammaren 2, 10A

ANDRA LIU-VERKSAMHETER/ Other LiU activities

IKOS, ASC .............................................................................................................................................. Kopparhammaren 7, 56C
IKOS, CKS............................................................................................................................................... Kopparhammaren 7, 56D
IKOS, REMESO .......................................................................................................................................................... Kåkenhus, 33
TEMA, CSPR............................................................................................................................................Kopparhammaren 2, 10A
IEI, IAS ................................................................................................................................................... Kopparhammaren 7, 56D
LiU Samverkansenheten/ Strategic Collaborations Office, LiU Donation ....................................................... Kåkenhus, 33
Norrköpings beslutsarena/ Norrköping Decision Arena..................................................................Kopparhammaren 2, 10A
Universitetsförvaltningen/ University Services ................................................................................................. Kåkenhus, 33
Wallenberg Wood Science Center, WWSC............................................................................................................ Kåkenhus, 33

GODSMOTTAGNING/ Goods Office ............................................................................................................ Täppan, Sandgatan 31

FÖRETAG/ Companies

RISE Research Institutes of Sweden .................................................................................................................... Kåkenhus, 33
Norrköpings Visualiseringscenter C........................................................................................................... Kopparhammaren 6
Printed Electronics Arena ............................................................................................................................. Norra Grytsgatan 7

STUDENTKÅRER/ Students Unions

Consensus, LinTek, StuFF...................................................................................................................................... Kåkenhus, 40
Kårservice................................................................................................................................................................ Kåkenhus, 40
KOMBO ...................................................................................................................................................................... Kåkenhus, 40

RESTAURANGER OCH CAFÉER/ Restaurants and Cafés

Café Trappan............................................................................................................................................................ Kåkenhus, 40
Studentfiket.........................................................................................................................................................................Täppan
Restaurang och Café C ........................................................................................... Visualiseringscenter, Kopparhammaren 6
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Hörsalar/ Lecture Halls TP1, TP2 ..................................................................................................................................... Täppan

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL/ Department of Behavioural Sciences and Learning......Täppan

IKOS, AKS ................................................................................................................................................................. Kåkenhus, 40

KÅRHUSET TRAPPAN............................................................................................................................................... Kåkenhus, 40

Campus karta
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MiPh0 
Det är vi som är MiPh0 och vi är Miljövetarprogrammets Phadderi! 
N0llan känner igen oss på vår grön-lila skinande mantel och grönglittriga 
mask. Vi är Campus Norrköpings Miljösuperhjältar och har kommit hit 
för att ordna ett oförglömligt N0lle-P 2022. Häng med oss på lekar, grill-
ningar, spex och en massa andra roliga aktiviteter! 

Namn: Lisa Da Re

Ålder: 22 

Hemort: Norrköping

Post: General

Bästa N0lle-P minne: Hela N0lle-P var helt 
fantastiskt, men kubben ligger varmt om hjärtat!

Namn: Amanda Fredriksson

Ålder: 23

Hemort: Småland

Post: Vice general, vice spex och väder ansvarig

Bästa N0lle-P minne: Svårt att bara välja ett.
Men hela cermoni dagen var fantastisk!

Namn: Sofie Björkegren 

Ålder: 22

Hemort: Stockholm

Post: Nollebokansvarig, vice sponsoransvarig 
och fotoansvarig 

Bästa N0lle-P minne: Tycker den sista dagen 
var den bästa när vi åt på restaurang och fick 
uppleva cermonin!
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Namn: Saga Unnerfelt

Ålder: 21

Hemort: Gotland

Post: Kassör, fanbärare, märkesansvarig och 
bryggmästare

Bästa N0lle-P minne: Älskade hela Nolle-P, 
men cermonin var helt otrolig! 

Namn: Gabriella Sundqvist 

Ålder: 19

Hemort: Göteborg 

Post: Grönsektionsansvarig, matansvarig, logis-
tikansvarig och sekreterare

Bästa N0lle-P minne: Jag älskade cermonin! 

Namn: Molly Powell

Ålder: 20

Hemort: Skåne

Post: Kläd- och materialansvarig, maskot-
ansvarig och andra kassör

Bästa N0lle-P minne: Kubb i Folkparken och 
cermonin! 

Namn: Tuva Karhu

Ålder: 23

Hemort: Oskarshamn

Post: Spexansvarig, PR-media och 
masteransvarig 

Bästa N0lle-P minne: Svårt att välja, men 
fångrna på Himpa och cermonin! 

Namn: Josefine Homman

Ålder: 21

Hemort: Oskarshamn

Post: Sponsoransvarig, sjukvårdare och 
fadderansvarig

Bästa N0lle-P minne: Allt var underbart men
måste nog välja fulsittningen eller cermonin, så 
härlig stämmning! 

   Fuzzy här!!!

   Buzzy här!!!
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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 studentbo-
enden 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

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. Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i
kårvalet, möjlighet att engagera dig samt flera exklusiva rabatter och
medlemsförmåner under terminens gång. Medlem 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! 

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!

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

@stuff_liu@studentUnionStuFF
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👑 MAX 👑
Det är vi som är Miljövetarprogrammets alldeles egna festeri: MAX Phesteri 
22/23! Ni känner igen oss på våra gröna ovvar, gula tröjor och stiliga guldkronor. 
Under året kommer vi arrangera fester, pubar, sittningar och andra skojiga 
aktiviteter för er och andra studenter på Linköpings universitet. 

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: Lina Swartling

Ålder: 22
  
Hemort: Stockholm

Post: General och maskotansvarig

Bästa minnet från N0lle-P: Fångarna på Himpa!

Namn: John Nordberg

Ålder: 24
 
Hemort: Åland
 
Post: Vice General
 
Bästa minnet från N0lle-p: Första dagen när
vi chilla i Folkparken och spelade kubb!

 
👑

 
👑

 
👑

Namn: Amanda Axelsson

Ålder: 21
 
Hemort: Jönköping
 
Post: Media PR och vice spex

Bästa minnet från N0lle-p: Max-dagen eller 
fångarna på Himpa!

 Maxida här!!!
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Namn: Melina Egelrud

Ålder: 21

Hemort: Stockholm

Post: Vice event och spexansvarig

Bästa minnet från N0lle-P: Fulsittningen 
på Trappan där alla dansade så mycket! 

Namn: Isak Stjerngren 

Ålder: 24

Hemort: Stockholm

Post: Kassör

Bästa minnet från N0lle-P: När man fick lära 
känna sin klass! 

Namn: Michelle Rosbladh

Ålder: 21

Hemort: Borås
 
Post: Bryggmästare, sittningsansvarig och vice 
fest
 
Bästa minnet från N0lle-P: När vi var på Himpa 
i solen, träffade Sekten och gjorde spex! 

Namn: Matilda Svärdström 

Ålder: 20

Hemort: Stockholm

Post: Sponsoransvarig och märkesansvarig 

Bästa minnet från N0lle-P: MAX dagen! 

Namn: David Karlsson

Ålder: 34

Hemort: Oskarshamn

Post: Festansvarig, grönsektionsansvarig 
och vice sittning

Bästa minnet från N0lle-P: MAX-dagen och 
fulsittningen såklart! 

 
👑

 
👑

 
👑

 
👑

 
👑

 
👑

Namn: Sofia Jarl

Ålder: 24

Hemort: Linköping 

Post: Event

Bästa minnet från N0lle-P: Kubbkvällen 
eller fångarna på Himpa! 



18 19

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 och MAX Phesteri, som anordnar fester, sittningar och pubar. 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 ”MvSek-styrelsen” 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 er! 

Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum

Kårhuset Trappan är Norrköpings enda (och bästa!) kårhus och drivs till stor 
del av ideellt arbetande studenter som ser till att du varje vecka kan gå på 
pubar och nattklubbar. Som tack för sitt arbete får de mat och dryck till ett 
kraftigt reducerat pris, gratis (och köfritt) inträde till alla nattklubbar och 
mycket mer!

Beläget i Kåkenhus mitt på Campus Norrköping finns Trappan nära 
studenterna i nyrenoverade häftiga lokaler med ny inredning. På dagtid kan 
studenterna utnyttja lokalerna som trivsamma studieplatser. Några kvällar i 
veckan dressar Trappan om till pub. Kom och ta en öl med vänner och testa 
på Trappans breda pubmeny med allt från smårätter, pasta till egengjorda 
hamburgare! Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt. Priserna är 
studentförmånliga och på så vis är Trappan det perfekta stället för dig som 
student att hänga på.

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

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu
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Välkommen
till Studenthälsan!

Kontakta studenthälsan

www.student.liu.se/studenthalsan 

  Alla besök är kostnadsfria och du träffar utbildad personal 
som har tystnadsplikt. 

  För oss är inga frågor för små, för stora eller fel!

  Vi erbjuder kurser och workshops inom bland annat 
stress, motivation, mindfulness och självmedkänsla.  
Du kan hitta hela vårt kursutbud på webben.

Vi erbjuder individuella samtal, rådgivning, kurser 
och workshops som hjälper dig som student till 
förändring, utveckling och ett bättre mående. 

Studenthälsan arbetar med frågor kring hälsa och 
livsstil, alkohol och droger och stöd för studenter 
med funktionsnedsättning.
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Miljövetare har mörkblå 
ovve med grön revär

Socionomerna har gul 
ovve med hängslen 

Lärarna har röd ovve 
med grön/vit revär 

Kultur, samhälle och 
mediegestaltning har 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
medieproduktion

Miljövetare

Samhälls- och 
kulturanalys har orange 
ovve med röd revär

Globala studier har blå/
grå ovve med grön/vit 
revär
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Campus buss
Har du lektioner på ett annat campus än det du bor närmst, eller vill byta 
studiemiljö ibland? Linköpings universitet har egna bussar som tar studenter 
och anställda mellan våra tre campus i Linköping och Norrköping, så att du 
kan ta del av LiUs studentliv oavsett var det är på gång.

Som student använder du ditt LiU-kort som biljett på Campusbussen. Du 
kan åka gratis med ditt LiU-kort så ofta du vill. Du måste ha ett giltigt LiU-
kort för att få resa med Campusbussen - observera att LiU-kortet är 
personligt och visar att du är är registrerad student.

Resväg
Campusbussen åker från campus Norrköping, via campus Valla och slutligen 
till campus US, samt i motsatt färdriktning. Bussen gör två uppehåll på 
campus Norrköping, ett på campus US och fyra uppehåll på campus Valla.  
En enkel resa från campus US till campus Norrköping tar ca en timme.

Tidtabell
För uppdaterad tidtabell, se information på student.liu.se eller på Linköpings 
universitets egna app, LiU-app! 

StuFFiaden 2022!StuFFiaden 2022! 

Årets häftigaste evenemang, StuFFiaden 2022, kommer ske 
den 30:e Augusti!!! Ojojoj vad N0llan och MiPh0 inte vill 
missa detta! <3

Grymma tävlingar mellan de olika StuFF programmen 
kommer leda till korandet av årets StuFFiaden legender som 
sedan kommer tilldelas den traditionella StuFFiaden pokalen!

Utöver tävlingarna kommer det bjudas på StuFF häng, sång, 
dans, chans att träffa N0llan från andra program och vem 
vet... kanske kommer det säljas ett väldigt exklusivt 
StuFFiaden märke??

Vi ses tisdag den 30 Augusti kl. 17:15 vid 
Koppartorget, 
N0llan!
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Envigo är ett konsultföretag i Norrköping som hjälper 
verksamheter med uppgifter inom mark, vatten och miljö. 
Vi har kunder över hela Sverige och en arbetsdag kan 
spenderas i fält eller med att skriva kontrollprogram, 
provtagningsplaner eller tillståndhandlingar. Många av oss 
som jobbar på Envigo har en miljövetarutbildning som 
bakgrund. 

Följ oss på LinkedIn! 
https://se.linkedin.com/company/envigo-ab  
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Juice 
oacen

Bredgatan 52A

Kungsgatan 29

Varfan är 
antikvariatet? 

Popsi 

Mail: 
prod.lindamoberg@
gmail.com

Facebook: Popsi

Antikvariat-bokhandel i 
Norrköping 

Mail:
info@antikvariatet.net

Beställ online: 
www.antikvariat.net 

Vintagebutik med exclusiv 
märkessecondhand

HEMBAKAT

VEGAN/GLUTENFRITT 
VÄNLIGT

🥞CHOKLAD 
ÄLSKAREN!!!

Telefon: 076-213 49 44                                                         Adress: Repslagaregatan 13
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VÄLKOMMEN
Hemlagat, hembakat och 

närproducerad musik, i en mysig miljö 
med en kopp fantastiskt kaffe

Adress: Prästgatan 3, 602 32 Norrköping 
Telefonnummer: 0708 535 200
Epost: info@ting-nkpg.se
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Hör av dig och kom med!  
Jobba för kollektivtrafik, skog, 
cykelbanor, parker, åkermark, 
biologisk mångfald, solenergi 
och naturvård. Handla miljö-
vänligt & rättvisemärkt. Hjälp 

oss granska och lämna 
synpunkter i planärenden.  

Sköt vår slåtteräng. Fixa fågel-
holkar och bihotell. Rensa skräp 
på stränder. Du och vi behövs 

mera än någonsin!   
Mera info på:  

www.norrkoping. 
naturskyddsforeningen.se 

Där finner du även kontaktuppgifter. 

 

 

Välkommen till Campus Norrköpings bibliotek!
Här finner du det mesta för dina studier!

Biblioteket är öppet med LiU-kort 7-22, terminstid.

Vi har litteraturen för dina kurser som hemlån och daglån. 
LiU-kortet är ditt bibliotekskort.

Arbetsplatserna i biblioteket är i olika zoner, för grupper där 
man får prata och enskilda platser där tystnad råder. Det 
finns en tyst läsesal. Datorarbetsplatserna finns både ute i 
biblioteket och i en datorsal där du kan sitta om det inte är 
bokat för undervisning.

Välkommen till NAPOLI 
PIZZERIA
St: Persgatan 38, Norrköping
Telefon: 011-12 06 58 

Valdebatt om natur, miljö och samhällsbyggnad i Hörsalen, fram-
för varuhuset Domino. 25:e augusti kl. 18-20. Kom och ställ dina 
frågor till politikerna under ledningen av miljövetare från LIU. 
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Följ oss på sociala medier! 
                                                     

Instagram: phadderietmiph0

Facebook: PhadderietMiPh0

Instagram: miljövetarsektionenliu

Facebook: Miljövetarsektionen LiU

Instagram: maxphesteri

Facebook: MAX Phesteri



Vi i MiPh0 vill att N0llan alltid ska må 
bra och känna sig trygga. 

Om N0llan har några frågor kan ni nå 
oss på MiPh0s jourtelefon:

076-9043439 

HA ETT FANTASTISKT 
NOLLE-P OCH FINA ÅR 
HÄR PÅ LINKÖPINGS 

UNIVERSITET! 

📲

N0llan är bäst!!!


