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Information från Phesterichefen

Gratulerar N0llan! Du har blivit antagen till det Systemvet-
enskapliga programmet vid Linköpings Universitet. Bra gjort, 
N0llan. Nu närmar sig studentlivet med stormsteg för N0llan 
och N0llan är varmt välkommen till Linköpings Universitet.

Mitt namn är X och jag är Phesterichef i SaksMästeriet, även 
kallat SM. SM är en del av det Systemvetenskapliga pro-

grammets sektion, som heter SAKS. Denna N0llehandbok är 
skriven av SM för att N0llan ska få all information som N0llan 

behöver inför skolstart den 22 augusti 2022.

De första två veckorna på Linköpings universitet kallas för 
N0lle-P. N0lle-P är till för att N0llan ska få lära känna andra 

N0llan. Under N0lle-P kommer N0llan att få gå på många fes-
ter och aktiviteter. Det vill N0llan absolut inte missa! N0llan 

ska veta att det är frivilligt att delta under Nolle-P men det är 
starkt rekommenderat. N0llan kommer inte att utsättas för 
någon form av förnedring, utan N0lle-P är till för att N0llan 

ska ha roligt tillsammans med andra N0llan.

Det är vi i SM med General X i spetsen som har planerat 
N0lle-P för N0llan. SM

kommer tillsammans med en grupp fantastiska Phad-
drar att leda N0llan igenom dessa två fullspäckade veckor 
på Linköpings universitet. Phaddrarna kommer att finnas 
där för att svara på frågor, stödja N0llan och se till att N0l-
lans välkomnande till Linköpings universitet blir så bra som 

möjligt.
SaksMästeriet är både ett Phadderi och ett Phesteri vilket 
gör oss till ett Mästeri. Förutom Nolle-P anordnar vi även 

en overallsinvigning, julsittning och Linköpings fetaste fest, 
SunTrip.

N0llan, läs och begrunda N0llehandboken väl. Nollan vill vara 
påläst till uppropet.

N0llan, kom ihåg att... SM ser allt! Med vänlig hälsning

X
Phesterichef, SM 22/23
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SAKSMÄSTERIET

General SchÛ Tuu
Phadderigeneral

Doktor Berkembang Lorenzo
Kassör

Düc Lø Waýi
Transportansvarig

Harfi Harfi Ho’ owahawaha
Sponsor- och biljettansvarig

Lady Umglira Voaramta  
Bungafrott
Tryckansvarig

Boss Fana Granedoria
Phesterichef

Madame Qaçaq Phezulu 
Sehlekehleke  

Info & PR

Oo Ah Pjekëse Vaikutis
Event & sittningsansvarig

Jr Kim Wolf MMMII
Mat- och alkoholansvarig

Senior Bullen
Gyckel, lek & bokning

Det är vi som är SaksMästeriet. Vi anordnar flera evenemang och kommer se till att 
N0llan får den bästa möjliga tiden under N0lle-p och även resten av sin tid här.

SM ser allt, N0llan.
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N0lle-SKYLTEN SKA N0llan BÄRA UNDER HELA N0lle-P!N0lle-SKYLTEN SKA N0llan BÄRA UNDER HELA N0lle-P!

Det är INTE tillåtet att under några omständigheter ta av sig den, den 
ska finnas med i sängen, på toaletten, i affären - överallt! Skylten ska 
helt enkelt bli en del av N0llans vardag under N0lle-P. N0lle-skylten ÄR 
N0llan, N0llan ÄR N0lle-skylten.

Kom ihåg att SM alltid ser N0llan!Kom ihåg att SM alltid ser N0llan!

Hur N0llan gör sin N0lle-skylt:Hur N0llan gör sin N0lle-skylt:

Att tänka på:Att tänka på:  Läs hela den följande texten innan du påbörjar skyltproduktionen.

1. 1. N0lle-skylten skall vara 21,5*21,5 cm, alltså fyrkantig. N0llan skall 
måla N0lle-skylten SAKS-blå.

2.2. N0llan mäter sedan 2 cm från det övre högra hörnet mot det övre 
vänstra hörnet. Mät 2 cm från det övre vänstra hörnet mot det övre 
högra hörnet. N0llan skall sedan mäta 13 cm från övre kanten mot ne-
dre kanten och sedan göra en fyrkant tillsammans med de tidigare två 
mätningarna. Denna yta skall vara vit.

3.3. N0llan skall mäta 1,5 cm från det nedre vänstra hörnet upp mot det 
övre vänstra hörnet samt 1,5 cm från det nedre vänstra hörnet mot det 
nedre högra hörnet. N0llan skall göra en linje mellan dessa mätningar 
och klippa bort detta lilla hörn. N0llan skall nu mäta 5,5 cm från den 
vänstra kanten mot den högra kanten och 6 cm från den nedre kanten. 
N0llan skall nu göra en rektangel som är 10 cm lång.

N0lleskylten
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4.4. Därefter skall N0llan mäta 1,5 cm från rektangelns vänstra kant mot 
den högra kanten, 0,5 cm från den övre kanten och 1 cm från den 
nedre kanten. Från markeringen från den vänstra kanten mäter N0l-
lan 2 cm mot den högra kanten. Nu kan N0llan rita ännu en rektangel 
som blir 2 cm bred och 4,5 cm lång och befinner sig inuti den första 
rektangeln. Den stora rektangeln skall vara i färgen silver, utom den lilla 
rektangeln som skall vara SAKS-blå.

5.5. N0llan skall nu skriva sitt fullständiga namn med tilltalsnamnet 
understruket, orten från vilken N0llan kommer ifrån och N0llans klass i 
det vita området på N0lle-skylten, dvs. SVP1.

Texten skall vara helt rak och gå från den vänstra till den högra sidan på 
N0lle-skylten. Texten skall vara svart. N0llan skall även göra skylten 
vattentät samt teknologtät. Teknologer äter N0lle-skyltar, N0llan, så se 
till att den håller.

Kom ihåg:Kom ihåg:  ett snöre i skyltens övre vänstra hörn till skyltens övre högra 
hörn så att N0llan kan hänga skylten runt N0llans hals.

SM förväntar sig att se skylten på och färdig under uppropet.SM förväntar sig att se skylten på och färdig under uppropet.

N0llan vill väl inte börja sin studietid N0llan vill väl inte börja sin studietid 
med en anmärkning i protokollet?med en anmärkning i protokollet?

N0lleskylten
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Overallen - 
studentens viktigaste plagg

Overallens bakgrundOverallens bakgrund
Overallen har egentligen sina rötter i en frack. På den gamla goda 
tiden, på 20- och 30-talet ungefär, bar studenterna frack vid alla festliga 
tillfällen och drack då inget annat än punch. För att kunna vara riktigt 
elegant vid viktigare tillfällen som bröllop och promoveringar hade de 
flesta förutom sin frack dessutom en så kallad spyfrack, som användes 
vid firanden när rännstensbesök kunde befaras.

När studenterna vid universitet och högskolor efter 60- och 70-talets 
period av förnekelse med sitt ursprung ville återknyta kontakten med 
sina ärorika rötter ville man självklart återuppta denna sed. Men efter-
som frackar var så dyra, var det någon vid Chalmers eller KTH som kom 
på den ljusa idén att ersätta spyfracken med en overall. Och så gick det 
till när vi fick vår kära overall som vi använder idag. SVP:arnas overall 
har den snyggaste färgen på campus. Den är otroligt vackert turkos 
(SAKS-blå) med sektionens märke på ryggtavlan. En korrekt overall är 
SAKS-blå med vit/blåa revärer.

När?När?
Overallsfester, så kallade kravaller finns bara på LiU men vissa bleka 
kopior finns på vissa tekniska högskolor runt om i norden. På LiU är det 
nämligen inte bara teknologer som har overall, utan alla sektioner har
sin egen unika ovve. Observera dock att en overall inte behöver vara av 
typen overall, utan kan vara t.ex. sparkbyxor eller någon obskyr rock. 
Om man inte har någon overall går det bra ändå. Det viktiga är att man 
ser ut som alla andra men är så olik som möjligt.
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Varför?Varför?
Oftast kan man se på en overall hur gammal dess ägare är samt hur 
mycket denne tycker om att festa. Ett annat kan vara att räkna 
antalet märken och se hur smutsig overallen är. Overallen får nämligen 
inte tvättas om den inte sitter på sin ägare. Overallen är personlig och 
berättar inte bara vilken utbildning du går på utan även vem du är.

Märken och utsmyckning av overallenMärken och utsmyckning av overallen
Märken byter man med studenter från andra utbildningar eller köper 
i samband med fester/kravaller och tävlingar. Märken bör sys fast på 
overallen (åtminstone med några få stygn), men för den late som lim-
mar märket: tänk på att använda ett lim som håller för påfrestningar 
och är avsett för grova textiler som t.ex. Casco eller Pattex. Det är 
typiskt tråkigt att märken som man gillar ramlar av och försvinner.

ReglerRegler
Det finns också en massa speciella regler för var man ska sätta olika 
märken. Reglerna är dock ungefär lika många som overallsbärare. 
Det enklaste sättet att lära är att fråga någon vuxen, typ phadder el-
ler phadderist. På det Systemvetenskapliga programmet placerar vi 
märken vi värderar högt och som vi håller kära (till exempel märket för 
vår maskot, Hacke Hackspett, SM-märken och SAKS-märket) högst upp, 
närmast skrevet. 

Märken placeras normalt på det högra benet (sett utifrån) och ens 
eget namn visas med tyg eller tusch-/färgpennor på det vänstra benet. 
Övrig dekoration är helt upp till N0llan då overallen är personlig och 
visar vem N0llan är.

Har band från festivaler införskaffats under studieperioden kan dessa 
limmas fast i en av fickorna så att de hänger ner för fickans utsida och 
är fästa inuti fickan så att de inte blåser iväg eller lossnar.

Var och när köps overallen?Var och när köps overallen?
Overall kan N0llan köpa under n0lle-p när man får träffa SAKS. Overall 
kan N0llan köpa om N0llan vill. Overall är kul, inget måste, men kul.



Kravall
Nu undrar säkert N0llan vad en kravall är och det är en overallsfest 
som äger rum i Kårallen (se ”Ordlista”). Kravall är vanligtvis en del av 
det flerdagarsevenemang som de olika phesterierna på LiU anordnar. 
I evenemanget ingår det oftast en tävling, en kravall och en sittning. 
Varje sådant här evenemang har olika teman. Från början var det 
enbart phesterierna på Tekfak som anordnade dessa evenemang (eller 
liknande former av dem), numera anordnar även Filfak ett flertal 
trevliga kravaller.

KravallKravall
Namnet är en förkortning av “Krav på overall“. Overall ska N0llan 
ha på sig när N0llan går på kravall (overallen har N0llan läst om på 
föregående sidor). För att gå på kravall börjar det med att N0llan (som 
förhoppningsvis blivit etta) samt andra, ”vanliga studenter” (dvs. 
inte SM som står över de dödliga), går upp rysligt tidigt på morgonen 
(04.00-05.00) och cyklar till skolan för att sätta sig i kö och köpa biljett.

Phesteriet som anordnar evenemanget släpper vanligtvis biljetterna 
kring 06.00 eller 12.00. Det kan bli en dryg väntan så se till att göra det 
så bekvämt för dig som möjligt. Med andra ord, ta med kaffe, något 
gott att tugga på, underhållning, exempelvis en kortlek för att spela 
skjortan av de andra som köar! Den ambitiöse studenten tar med sig 
pluggmaterial. Varje person som står i kö får köpa max fyra biljetter. 
Det kan därför vara käckt för N0llan att gå samman med andra N0llan 
för att slippa sitta och köa själv i ca 7 timmar. N0llan ska veta att krav-
allerna i Linköping inte alls är som kravallerna i Göteborg, där man är 
osams. Kravallerna i Linköping är roliga och gemytliga.
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Boendeguide
Nu när N0llan har blivit antagen är det dags att fundera på hur N0llan 
vill bo. Om N0llan har varit flitig har N0llan redan hittat ett krypin. Om 
inte så är det dags att – med N0llans boendeguide till hjälp - börja söka 
med ljus och lykta efter N0llans nya hem. Hur vill N0llan bo? 
N0llan måste först och främst bestämma sig för vilken typ av bostad 
N0llan vill ha.

EnkelboendeEnkelboende
Ett eller kanske två rum, med kokvrå eller litet kök som blir N0llans 
alldeles egna krypin. Kostar N0llan lite mer pengar men N0llan slipper 
då dela utrymme med andra, vilket många tycker är bekvämt.

Flerboende / KollektivFlerboende / Kollektiv
Att bo tillsammans är både socialt och roligt men det är också lite 
snällare mot Mammas plånbok, N0llan. Flerboende kan vara jobbigt, 
N0llan, speciellt när N0llans kamrater inte diskar kastrullen eller lägger 
gamla strumpor under N0llans kudde. Flerboende kan vara ett tillfälligt 
alternativ tills N0llan hittar ett enkelrum eller ett korridorsrum, men 
kan också vara riktigt trevligt om N0llan gillar att bo tillsammans med 
andra. 

KorridorKorridor
Ett rum i en korridor är ett enkelrum, möblerat eller omöblerat, med 
badrum men utan eget kök. Köket är gemensamt för de cirka åtta 
studenter som bor i korridoren, med alla fördelar och nackdelar det 
innebär. Det finns många olika områden i Linköping där studenter har 
bosatt sig. Eftersom SM är så generösa så tänkte SM tipsa N0llan om 
några av dessa.
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RydRyd
Ryd är ett område inte långt från LiU och är det område i Linköping 
som är mest studentbefolkat. I Ryd finns förutom bostäder den, av 
studenter, välbesökta Herrgårn’, [hg] (se “Ordlista”). I Ryd finns också 
vanliga lägenheter dvs. lägenheter som inte ägs av Studentbostäder.

FlammanFlamman
Flamman ligger något längre från skolan men desto närmare stan.
N0llan ska för det inte tro att det är LÅNGT till skolan från Flamman 
utan man tar sig snabbt dit med sin cykel. Vid Flamman finns dessu-
tom studentpuben Flamman som är ett mycket välbesökt och trevligt 
uteställe för studenter (se “Ordlista”).

VallaValla
Valla är ett väldigt stort område som sträcker sig ända från skolområ-
det till Garnisonsområdet. Här kan N0llan bo på många olika sätt hos 
många olika hyresvärdar. Om N0llan dock vill bo i en studentbostad så 
finns områdena T1 och Irrblosset där det finns nybyggda lägenheter till 
N0llan. I Irrblosset ligger VilleValla Pub (se “Ordlista”).

LambohovLambohov
Rakt söderut från LiU ligger Lambohov. Lambohov är ett område som 
till största delen är befolkat av icke-studenter men även av studenter 
eftersom det ligger nära skolområdet. Även här är det Studentbostäder 
eller Stångåstaden som N0llan ska vända sig till.

ColoniaColonia
Colonia är ett nybyggt område för studenter som ligger precis vid 
skolan. I Colonia finns både enkelboende och korridor som alternativ. 
Colonia är ett bra val för den N0llan som är morgontrött. Colonia har 
studentbostäder och hyresvärd är ByggVesta.

Hyresvärdar som kan vara bra för N0llan att veta om:Hyresvärdar som kan vara bra för N0llan att veta om:
Studentbostäder, Stångåstaden, ByggVesta, Heimstaden och 
Victoria Park
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N0llepaketet
SM vill att N0lle-P ska bli så roligt som möjligt för N0llan och vill därför 
se till att N0llan kan gå på många fester och arrangemang som 
anordnas. På vissa av festerna får N0llan även dansa och lära känna 
studenter från andra program.

För att hålla reda på alla event har SM satt ihop ett N0llepaket där fest- 
och sittningsbiljetter till alla olika händelser kommer att finnas med.  
Genom att köpa paketet kommer N0llan få gå på 4 sittningar, stora 
fester, gå på kravall och delta på roliga aktiviteter och äta god mat och 
dryck med andra Nollan. Paketet ger väldigt bra avkastning och ses som 
en god investering. I paketet ingår också en SAKS-blå t-shirt för N0llan 
att bära. 

Förutom allt ovan kommer N0llan även få ta del av N0llekampen, som 
är en tävling mellan 8 program på LiU som bland annat innehåller en 
dragkamp. N0llekampen är en perfekt tillställning för N0llan att lära 
känna N0llan från andra program. Detta vill N0llan inte missa!Detta vill N0llan inte missa!

SAKSSAKS anordnar en dag för Nollan med aktiviteter. N0llan kan också 
köpa en SAKS-väska och overall då. N0llan vill lära känna SAKS.

N0llepaketet kan N0llan köpa av SM digitalt. N0llan kommer få ett mejl 
med information och ett formulär för att köpa n0lle-paketet. N0llan får 
sedan paketet av sin phaddrar första dagen på n0lle-p.
För att det ska bli så enkelt som möjligt för N0llan och för att N0llan ska 
slippa ta ut pengar kommer vi sköta all pengahantering via Swish, skönt 
va?
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Ordlista
 
Akademisk kvart (Acke-kvart)Akademisk kvart (Acke-kvart)
Tidsförskjutning på 15 min till 
föreläsningar och andra möten

Amfiteatern (Amfi)Amfiteatern (Amfi)
Amfiteatern utanför Kårallen

Baljan & ByttanBaljan & Byttan
Studentägda fik på Campus där 
N0llan kan fika billigt

Blå havetBlå havet
Området framför Kårallen

ColosseumColosseum
Stora hallen i C-huset

CSNCSN
Skojar man inte bort

CykelCykel
N0llans bästa vän i Linköping

DoktorandDoktorand
En forskande f.d student

GasquenGasquen
En festlokal i Kårallen. Se Kårallen

 
GeneralenGeneralen
Leder SM’s arbete under N0lle-P.
N0llan ska visa stor respekt för 
Generalen, Generalen ser alltid 
N0llan!

GyckelGyckel
Ett uppträdande av en eller flera
personer med syfte att få andra att 
skratta. SM skrattar dock aldrig!

FilfakFilfak
Filosofiska fakulteten dvs. den som 
N0llan tillhör

Flamman Pub&DiscoFlamman Pub&Disco
Studentpub och nattklubb i 
Gottfridsberg med bl.a. Open Mic

HackeHacke
N0llans förebild och guru. 
Phadderiet är Hackes profeter

Herrgårn’ eller [hg]Herrgårn’ eller [hg]
Studentägd kulturbyggnad i Ryd.
Restaurang, Pub, disco och alla 
typer av barer
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IDAIDA
Institutionen för datavetenskap. 
Här kommer N0llan läsa många 
kurser 

KorridorKorridor
Plats där många N0llan kommer 
att bo

KK (Kårhuset Kollektivet)KK (Kårhuset Kollektivet)
Studentstället där N0llan kan äta
á la carte, quiza, sitta på 
uteservering eller svänga sina 
lurviga

KläggKlägg
Billigt snask som man kan köpa i
baljan

KravallKravall
Förkortning på krav på overall, 
en rolig fest där alla har overall. 
N0llan ska dock inte missta sig: 
kravall innebär inte ett faktiskt 
krav på overall

KårallenKårallen
Kårhuset på campus. Det är här 
bl.a. kravallerna hålls

LiTHLiTH
Linköpings tekniska högskola

LiULiU
Linköpings universitet

MedFakMedFak
Medicinska fakulteten

OverallOverall
Studenternas finaste klädesplagg

SAKS-rummetSAKS-rummet
Rum i Kårallen som finns till-
gängligt under lunchen. Här kan 
medlemmar av Systemvetenska-
pliga programmet inta sin lunch i 
sällskap med andra systemvetare

SittningSittning
En anordnad måltid där studenter 
får äta god middag och ta del av fin 
underhållning

SVP-PulenSVP-Pulen
Datasal som enbart är tillgänglig 
för medlemmar av SAKS

SMSM
SaksMästeriet, lägg det på minnet,
N0llan!

TekFakTekFak
Teknologiska Fakulteten

UVUV
Utbildningsvetenskap

VilleValla PubVilleValla Pub
Studentpub och restaurang
i Irrblosset
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Samtalsguide
SaksMästeriet (Ser allt, N0llan)
www.saksmasteriet.se

Studentbostäder
013-20 86 60 / www.studentbostader.se

Stångåstaden AB (Vanliga lägenheter)
013-20 85 00 / www.stangastaden.se

ByggVesta (Vanliga lägenheter)
013-25 45 60 / www.byggvesta.se

Kontakta LiU
www.liu.se/kontakta-liu

Försäkringskassan (Bostadsbidrag m.m.)
0771-524 524 / www.forsakringskassan.se

CSN (Studiebidrag m.m.)
0771-276 000 / www.csn.se

KOMBO (Studenternas hyresgästorganisation)
http://bostad.karservice.se/

Pernilla Mideskog (Studievägledare)
013-28 15 27 / pernilla.mideskog@liu.se
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Packlista
Det N0llan kan tänkas behöva under N0llans första veckor i Linköping:

- N0lleskylt- N0lleskylt
- Legitimation- Legitimation
- Pengar- Pengar
- Cykel- Cykel
- Kläder- Kläder

N0lleskyltenN0lleskylten
Är antagligen det första N0llan ska packa ner. Se till att lägga ner
mycket tid på n0lleskylten, N0llan. N0lleskylten ska N0llan absolut se 
till att ta med sig på uppropet. Kom också ihåg att N0lleskylten ska 
bäras 24 timmar om dygnet, så att alla vet vilket program N0llan tillhör 
och vad N0llan heter. Kom ihåg N0llan, SM ser allt!

LegitimationLegitimation
Är N0llan verkligen den N0llan utger sig för att vara?

PengarPengar
Det kommer säkert bli dyrare än vad N0llan tror, speciellt om N0llan 
flyttar till en ny ort. Då kanske N0llan vill ha diverse prylar och man-
icker. N0llan kommer också under två veckor att behöva både mat och 
dryck vilket kan vara svårt att hinna med att ordna under dagarna. 
N0llan ska också räkna med en hel del oförutsedda utgifter såsom 
första hyran, registreringsavgifter, kurslitteratur, overall, biljetthäfte till
N0lle-P och mycket annat. Ett startkapital på 2-4 tusen är rimligt enligt 
SM, som är erfarna och visa. Ett par matlådor i förebyggande syfte kan 
även spela till N0llans fördel.
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CykelCykel
En cykel är mycket praktiskt som N0lle-transportmedel. Det går att fixa 
bra och mindre bra cyklar på plats, men bäst är att ta med en från 
N0llans hem, om N0llan har möjlighet till detta.

KläderKläder
En normal uppsättning med kläder är alltid bra att ha, men N0llan
uppmanas att även ta med några plagg av oöm karaktär för
diverse lekar. Detta gäller speciellt under N0lle-P. N0llan bör
också ta med sig en finare utstyrsel dvs. kavaj/klänning eller 
motsvarande till finare banketter och bjudningar.

FestFest
N0llan kommer upptäcka att det är gott om balunser, samkväm och 
annat galej i Linköping, och det är bra för detta kommer
N0llan upptäcka är njutningsbart och trevligt. I Linköping och
på LiU finns det ett flertal olika typer av fester och SM tänkte
nämna några av dem här och vad N0llan bör tänka på vid respektive
tillfälle.

Overallen använder man, som N0llan vet vid det här laget, vid så 
kallade kravaller. Det N0llan bör veta är också att overallen även
kan användas vid andra studentevenemang där inga krav på
klädsel ställs. Overallen är ett slitstarkt plagg som tål väta och
smuts väldigt bra, overallen ska och bör användas till mycket
men N0llan måste tänka sig för så inte N0llan kommer med
overall när N0llan ska fira Konungens eller Generalens födelse-
dag.

Kavaj, kostym, klänning eller finareKavaj, kostym, klänning eller finare
Vid lite finare bjudningar såsom sittningar, brukar det ofta stå
“Klädsel: Finkläder“ på biljetten. Då ska N0llan inte längre ha på sig
sin fina overall utan klä sig i lite mer sofistikerade kläder. N0llan
får ingen anmärkning om N0llan inte klär sig i kavaj eller fin-
klänning, men N0llan bör åtminstone ta fram sina finaste byxor,
skjorta och slips eller kjol, blus eller klänning.
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LiU-appen
Hitta lokaler, kursschema, campusbusstider, tentatilfällen

och dina studieresultat

UtklädnadUtklädnad
På somliga tillställningar, som till exempel eftersläpp eller på
sittningen under N0lle-P som benämns Bad Taste, gillar studenterna att 
klä ut sig. Ofta anges då ett tema och studenter har
setts komma utklädda till ko, Anders Borg och Titanic.

Om inget annat nämns, t.ex. om tillställningen N0llan vill gå på
är en kväll på [hg] eller Flamman så får N0llan klä sig i vilken outfit
N0llan vill.
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Tips inför skolstart
Se till att N0llan är registrerad för kurser, tentor och se resultatSe till att N0llan är registrerad för kurser, tentor och se resultat
N0llan gillar Studentportalen. Där kan N0llan registrera sig för kurser, 
något N0llan bör göra snarast möjligt efter kursstart. När N0llan har 
tenta anmäler sig N0llan till tentan genom studentportalen, vilket N0l-
lan kan göra cirka en månad innan tentan. Börja plugga i tid, N0llan.

Skapa en inloggning för det trådlösa nätverketSkapa en inloggning för det trådlösa nätverket
På varierande platser i Linköping och på Campus US och Campus Valla 
(där SVP-N0llan pluggar) finns det ett nätverk som heter “eduroam”. 
Detta är N0llans nya bästa vän. För att N0llan ska kunna ansluta till 
detta nätverk måste N0llan skapa ett konto via account.liu.se. På denna 
sida ska N0llan också bestämma lösenordet för N0llans personliga 
LIU-id.

Försäkra CSN om att N0llan studerarFörsäkra CSN om att N0llan studerar
För att N0llan ska få studiestöd och lån från CSN måste N0llan lämna in 
studieförsäkran, som beskriver att N0llan studerar på det 
systemvetenskapliga programmet. Detta borde N0llan göra snarast 
möjligt efter kursstart. CSN är bra, N0llan.

Hitta schemat för kursenHitta schemat för kursen
Via LiU:s tjänst för scheman - TimeEdit - kan N0llan söka sig till sig sitt 
schema, med hjälp av kursers kurskod. N0llan bör lägga kurskoder på 
minnet snarare än kursers namn. Kurskoder används i många samman-
hang, tex. vid tentor.
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LISAMLISAM
Tjänsten LISAM kan nås via lisam.liu.se. LISAM används nästan i alla 
kurser för bland annat kursinformation och inlämningar. 
Håll denna tjänst kär, N0llan.

Hitta rätt sal på CampusHitta rätt sal på Campus
För att N0llan inte ska virra bort sig på campus och missa viktiga 
föreläsningar finns en karttjänst på old.liu.se/karta. Ett värdefullt tips 
är att googla salsnamn eller husnamn + liu, t.ex. “KEY 1 LIU”. Det finns 
också en översiktskarta på baksidan av N0llehandboken så att N0llan 
kan orientera sig. Se till att vända kartan åt rätt håll, N0llan.

Boka grupprumBoka grupprum
Ibland kommer N0llan vilja boka en sal, t.ex. ett grupprum till när 
N0llan ska göra grupparbeten tillsammans med andra N0llan. Via LiU:s 
bokningstjänst TimeEdit kan N0llan boka rum.
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SYSTERSKAPETS SIDA



Vi hoppas att N0llan efter att ha läst N0llehandboken
nu känner sig peppad och redo att börja sin tid som systemvetare.

Njut av sommaren så ses vi i höst!

Hälsningar
SaksMästerietSaksMästeriet

“VIDEMUS ET AUDIMUS OMNIA”

På SaksMästeriets hemsida kan N0llan ta del av nyttig information. 
 

www.saksmasteriet.se

SAKSMÄSTERIE
T
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N0llan, glöm
ALDRIG bort...



SAKSMÄSTERIE
T



Campus Valla
Här är en översiktsbild av Campus Valla som N0llan kan ta hjälp av


