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Hej blivande logopedstudenter!

Grattis till din antagning till logopedprogrammet på Linköpings Universitet! Vi är 24 härliga
faddrar som har längtat efter att få träffa dig och vi är många som går termin 3 på programmet
och vi finns här för dig och dina frågor. Av våra 24 glada faddrar är tre av oss generalfaddrar.
De heter Ida, Tilde och Elvira och har planerat mottagningen för er och har en gnutta mer
ansvar än övriga faddrar. Vi kommer att starta en Facebook-grupp för alla nya
logopedstudenter och oss faddrar där vi kan hålla kontakten på ett smidigt sätt. Om du är en
Facebook-användare rekommenderar vi att du går med i gruppen redan nu, sök på:
"Logopedn0llan 2022 LIU" för att hitta den!
Enligt tradition börjar utbildningen med två fartfyllda veckor tillsammans med dina nya
klasskamrater och oss faddrar. Dessa två veckor kallas för Nolle-P som står för nolle-period.
Nolle-P-veckorna kan först upplevas som väldigt hektiska men det är en ovärderlig chans för
dig att lära känna dina klasskompisar men även andra studenter. Vi kommer att hålla till på
olika platser runtom i Linköping för att du ska få lära känna staden. Vi kommer att anordna
roliga välkomstaktiviteter och introducera er till det nya studentlivet. Det är inget tvång på att
delta i aktiviteterna eller på att dricka alkohol och det kommer inte förekomma någon
förnedring eller alkoholhets. Under de aktiviteter som det kommer förekomma alkohol på
kommer det alltid finnas minst två nyktra faddrar på plats.
Här i Nolle-P-häftet bifogar vi ett preliminärt schema för de två fantastiskt roliga veckorna
som väntar dig. Om något skulle ändras kommer du att få ett mer exakt schema på
uppropsdagen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor. Ungefär vecka 32
kommer någon av oss faddrar ringa upp dig för att fråga om du hittat någonstans att bo och
höra om du har några allergier. Om du har några frågor som dykt upp får du då en chans att
ställa dem.

Undrar ni någonting är ni välkomna att ringa eller mejla oss också! Du har fyra roliga år
framför dig och vi faddrar finns till för att din start ska bli så rolig och minnesvärd som

möjligt. Vi ser fram emot att få träffa dig när höstterminen börjar! Varmt välkommen, önskar
faddrarna för Nolle-P 2022!



Om Logopedsektionen

Höstterminen 2003 startades logopedutbildningen i Linköping och ett halvår senare bildades
Logopedsektionen. Det är en sammanslutning av studenter på logopedprogrammet vid
Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Sektionen ska ta tillvara på medlemmarnas
intressen och före-träda dem i angelägenheter rörande utbildnings- och studiesociala frågor.
Sektionsstyrelsen anordnar gemensamma aktiviteter för att öka gemen-skapen mellan
studenterna på utbildningen, vilket bland annat innefattar en årlig välkomstsittning för våra
nya studenter samt varje vår ett logoped-mingel.

Logopedernas festeri Oralspex utgör en del av sektionens verksamhet. De anordnar bland
annat fester och marknadsför Logopedsektionen genom att gyckla på sittningar och fester.
Oralspex står för den årliga Logopedsittningen under vårterminen.

Kåren vid Medicinska fakulteten heter Consensus. Logoped-sektionen är underställd
Consensus stadgar och har ett nära samarbete med kåren. Medlemskap i Logopedsektionen
innebär per automatik medlemskap i Consensus. Kårobligatoriet är dock avskaffat vilket
innebär att det är frivilligt att gå med i kåren. Som kårmedlem får du dock förmåner i form av
billigare inträde på kravaller och kårhus, rabatterade priser på café Örat, och du hjälper även
kåren att hjälpa dig. Kåren finns till för studenternas skull och behöver din hjälp för att kunna
utföra ett bra jobb!
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Linköping – Leva och bo

Det smidigaste transportmedlet i Linköping är cykel. Om du inte har en med dig hemifrån går
det lika bra att köpa en här. Ett ordentligt cykellås är heller inte en dum idé och även
cykelhjälm är en bra grej. Cykeln kommer bli din bästa vän!

Vill du inte vill cykla fungerar kollektivtrafiken alldeles utmärkt. Från de flesta ”mer
bebodda” områdena i Linköping går det bussar var tionde minut, ofta ända fram till 23 på
vardagar och 03 på helger. Det finns många olika sätt att bo på här i Linköping. Ofta kan du
behöva prova dig fram för att se vad som passar just dig bäst, antingen i studentkorridor, i ett
kollektiv eller om man skaffar sig ett eget boende. Lägenheter kan man hyra i första och i
andra hand. Om det skulle uppstå bostadskris för dig kan du kontakta KOMBO där du kan
hitta en tillfällig lösning.

KOMBO - 013-28 28 05 (www.bostad.karservice.se)

Hyresvärdar i Linköping

-ByggVesta                              08-694 07 90 www.byggvesta.se

-HSB Östergötland                  013-24 02 00 www.hsb.se

-Mannersons Fastighets AB    013-35 75 90 www.mannersons.se

-Riksbyggen                            013-24 93 00 www.riksbyggen.se

-Studentbostäder                     013-20 85 00 www.studentbostader.se

-Stångåstaden                          1013-20 85 00 www.stangastaden.se

-Willhem                                 013-327 03 00 www.willhem.se

Många av hyresvärdarna har poängsystem där du samlar ett poäng per dag. Därför kan det
vara bra att ställa sig i kö till samtliga hyresvärdar redan nu. En del hyresvärdar har även
något som kallas bostad direkt vilket betyder att det är först till kvarn som gäller. På
kommunens hemsida hittar du en lista på privata hyresvärdar som du kan kontakta
(http://www.linkoping.se/Bygga-bo/Hitta-bostad/Hyresvardar-i-Linkoping/). Vanligtvis finns
då inga kösystem utan de går efter personliga referenser.

http://www.bostad.karservice.se
http://www.byggvesta.se
http://www.hsb.se
http://www.mannersons.se
http://www.riksbyggen.se
http://www.studentbostader.se
http://www.stangastaden.se
http://www.willhem.se


Bostadsområden i Linköping

-Berga: Område där många US-studenter bor. Här ligger Stora Coop!

-Campus Valla: Här pluggar ”icke US”-folk och här kommer Nollan vara en del under sitt första
år.

-Campus US: Här är Nollans hemvist!

-Centrum: Här kan Nollan shoppa kläder, fika och göra annat livsnödvändigt under sin tid i
Linköping. Man kan även bo här, då lämpligtvis i Vasastan för att undvika att hela CSN går åt till
hyra.

-Colonia: Bostadsområde precis vid Campus Valla. Här kan Nollan bo om Nollan anser sig ha råd
med en inte jättebillig hyra.

-Gottfridsberg: Gottfridsberg ligger mitt emellan det mesta och bebos av både studenter och
människor. Här ligger ett korridorsområde som heter Flamman och där finns även en studentpub.
Här har Studentbostäder även ett lägenhetshus som heter Fjärilen.

-Irrblosset: Fräscht studentområde med korridorer och lägenheter. Ligger mellan Campus US och
Campus Valla.



-Lambohov: Ligger ganska långt från Campus US men inte oöverkomligt långt.

-Ryd: Här bor många studenter i både korridor och lägenheter. Det bor US-studenter här, men
oftast stöter man på teknologer och FilFak:are. Nära till Campus Valla och [hg], ca 3-4 km till
Campus US. Alldeles bredvid Ryd ligger Rydsskogen, där finns det fina motionsspår och
fotbollsplaner. Man bör tänka på att vakta sin metallhäst med ett ordentligt cykellås.

-Skäggetorp: Gott om lägenheter, billigt att bo och det förekommer en hel del studenter här. Det
är nära till Tornby där man kan handla mat eller lägga CSN på annat roligt. Även här bör man se
till att vakta sin cykel med ett ordentligt lås.

-T1: Fräscht område mellan Campus US och Campus Valla med studentlägenheter.

-Tannefors: Nära Campus US, här kan Nollan bo om Nollan vill beblanda sig med människor.

-Tornby: Industriområde där det finns många bra affärer där Nollan kan åka och storhandla. Här
finns bland annat Ica Maxi, Willy’s och IKEA.



Snabblektion i studentslang

-Baljan: Vallas motsvarighet av Örat.

-Campusbussen: Gratisbussen som tar Nollan mellan Valla, US och Campus Norrköping.

-Campus US: US = Universitetssjukhus. Här läser logopeder, fysioterapeuter, läkare,
biomedicinsk analytiker, sjuksköterskor och medicinsk biologi. Av gammal vana kallas det ibland
för Campus HU (Hälsouniversitetet)

-Campus Valla: Campus där alla icke-hälsosamma studenter läser (FilFak och TekFak).

-Cellskapet: Området innanför glasentrén vid café Deli Marché

-Consensus: Medicinska fakultetens kår som jobbar för att göra studenternas tillvaro bättre.

-Cykel: Nollans ädle springare som bör vårdas ömt och kärleksfullt.

-Deli Marché: Café/Restaurang innanför glasentrén på US.

-Eftersläpp: Utgång efter sittning, oftast på samma ställe.

-Festeri: Sektionsutskott som anordnar fester. Alla program har sitt eget festeri. Logopedernas
festeri heter Oralspex.

-FilFak: Filosofiska fakulteten, här finns lärare, kulturvetare och dylikt.

-Finsittning: Elegant tillställning/middag.

-Flamman: Uteställe med billig öl och hamburgare. Även bostadsområde för studenter. Var ute i
god tid, det är ofta fullt.

-Fulsittning: Mindre elegant tillställning/middag. Dresscode: Vad man vill eller enligt tema.

-Gyckel: Omskrivna låtar som ofta handlar om studentlivet och allt som hör därtill.

-Hemhem: Nollans ursprung.

-[hg]: Ryds Herrgård. Studentpub i Ryd med billig öl och mat.

-HP: Högskolepoäng. Tar inte Nollan tillräckligt många kommer CSN protestera.

-Kravall: Fest med krav på overall, ofta på Kårallen.

-Kårallen: Campus Vallas ”centrum” och kårhus. Även destination för många kravaller.

-Kollektivet/KK: Uteställe i stan för studenter. Här får man inte ha ovve.

-Liu-appen: Hitta lokaler, kursschema, campusbusstider, tentatillfällen och dina studieresultat.

-MedFak: Medicinska fakulteten, här läser alla studenter med medicinsk grund.

-Märken: Får man köpa från olika kravaller/evenemang för att kunna sy (klistra) på overallen.

-Nollan: Du under Nolle-P. Böjs ”en nollan”, ”flera nollan”.



-Nollefrid: Förbudet som innebär att Nollan och faddrar inte får blanda kroppsvätskor eller bli
internetkompisar under Nolle-P.

-Oralspex: Logopedsektionens eminenta festeri. Känns igen på sina korta overaller, guldrevärer
och guldfluga.

-Ovve: Studentens favoritplagg. Pryds med märken från olika fester och föreningar.
Logopedernas är röda och fina!

-PBL: Problembaserat lärande. Innebär mycket arbete i grupp utifrån olika problemställningar.

-Stad i ljus: Spelas sist på varje studentfest/studentkrog. Då vet man att det är dags att gå hem
(eller bort).

-TekFak: Tekniska fakulteten. Ingenjörer, matematiker och dylikt.

-Trädgårdsföreningen (TF): Bästa parkhänget finns här, ligger precis vid US.

-Örat: Utanför US. Här kan man få billig mat och kaffe. På kvällen förvandlas Café Örat till Pub
Örat och billigt kaffe byts ut till billig öl. Bästa chokladbollarna i Linköping, en students bästa
vän.

-ÖverTalet: Nollan skall respektera ÖverTalet, annars vet ingen vad som kan hända.



Consensus
Consensus är medicinska fakultetens kår
som har sitt kontor uppe på Örat. De
arbetar med en mängd olika frågor som rör
oss studenter. De bevakar vår utbildning
och arbetsmiljö och ser till att de håller
högsta möjliga kvalitet.
Consensus består i sin tur av olika
sektioner. Dessa är
Arbetsterapeutsektionen, BMA-sektionen,
Domfil, Fysioterapeutsektionen,
Medicinska Föreningen, The Section for
Experimental Biomedecine,
Sjuksköterskesektionen i både Linköping
och Norrköping och sist men inte minst
Logopedsektionen.🤩

Är ni själva mer nyfikna på Consensus och
vad de gör kolla gärna in dessa länkar:
https://consensus.liu.se

https://consensus.liu.se/om-karen/vad-gor-karen

https://consensus.liu.se
https://consensus.liu.se/om-karen/vad-gor-karen


Schema för Nolle-P

De första två veckorna kommer att vara fullspäckade av aktiviteter. Alla aktiviteter är valfria
men det är kul om ni är med på så mycket som ni bara vill och orkar! Det kommer inte
förekomma någon alkoholhets och nyktra faddrar kommer alltid finnas på plats. Tanken med
Nolle-P är att det ska vara roligt! Det är även ett ypperligt tillfälle att lära känna både dina
kursare, äldrekursare och N0llan från andra program. Håll utkik i facebookgruppen om
eventuella ändringar i schemat skulle dyka upp.
OBS!! Tänk på att det finns allergiker, undvik därför att förtära jordnötter under Nolle-P. Ha
detta i baktanke då det kan finnas allergiker på resten av campus också.

Måndag 22/8
15:30- 19:30 Välkomstdag Domkyrkan/Slottsparken
Dagen är äntligen här!! Kom och hälsa på era nya kurskamrater och faddrar. Det kommer
bjudas på lekar och kanske en och annan överraskning. Ha med dig en god matlåda och kom
ihåg besticken.🤩

Tisdag 23/8
13:30-16:00 Sal på US
Nu är det dags för er att tillverka N0llans traditionella utstyrsel! Vi visar samtidigt N0llan vart
uppropet ska äga rum. Under pysslingen kommer ni även få prova erat kommande
favoritplagg; Den röda LOGOPEDOVERALLEN😍
17:00 – 19:00 Sektionens välkomstsittning på Gasquen. När pysslet är färdigt åker vi alla till
Kårallen och Gasquen där sektionen välkomnar n0llan med en dundermiddag samt
uppvärmning inför sittningsskolan.
Klart man kommer!

Onsdag 24/8 – Alkohol Valfritt
Munchen Hoben hela dagen. Munchen Hoben är en stor ölfestival ni absolut inte vill missa.
Mer info kommer snart😉

Torsdag 25/8
17:00-21:00 Sittningsskola

Vad är egentligen skillnaden på en finsittning och en fulsittning? Har du alltid undrat hur
logopedernas skål lyder? Och vad menas med Bästa bordets skål??
Var bara lugna, vi ska lära er allt vi kan om sittningar!
Vi ses utanför Pub Örat på innergården på US, därifrån går vi tillsammans till sittningen.  Ni
bjuds alla på något lätt att äta.

Fredag 26/8 – Alkohol Valfritt
16:30-19:00 Barrunda
SSkål tar med alla i N0llan på en barrunda runt stan och visar de bästa barerna.
Vi kommer starta med en fulvinsrunda (alkoholfria alternativ kommer självklart också finnas)

Lördag 27/8 – Alkohol Valfritt
12:00-15:00 N0llympiaden



KraFTen välkomnar alla N0llan från Medicinska Fakulteten ner till Stångebrofältet där den
årliga N0llympiaden kommer äga rum. Klart logopederna vinner!😉 (Kom ihåg att ta på er
oömma kläder som tål att bli smutsiga)

Lördag 27/8 – Alkohol valfritt
17:30-21:30 Fulsittning på Universitetsklubben
Under kvällen kommer vi befinna oss på Universitetsklubben där ni kommer få uppleva er
(kanske) första fulsittning! Kunskaperna som ni fick under sittningsskolan kommer denna
kväll att tränas upp. Alkohol är valfritt denna kväll. Ni kommer bjudas på enkel mat och temat
för denna kväll är Första Bokstaven i ditt namn.

Söndag 28/8
Ledigt! Passa på att sova ut, ringa hemhem eller gör matlådor. Ladda om för nästa roliga
Nolle-P vecka!

Måndag 29/8
13:00-16:00 Tour de la US
Vi ses utanför ÖRAT där vi sedan går gruppvis för att ni ska lära er hitta till alla hus som
Campus US består av. Dessutom visar vi några urval av kurslitteratur.

Tisdag 30/8
Ledigt! Passa på att vila ut, ringa hemhem eller gör matlådor. Ladda för slutspurten av
n0lle-p!

Onsdag 31/8
15:30 – 18:30 Stadsvandring. Vi möts alla vid Resecentrum där ni kommer delas in i grupper
för att sedan gå till viktiga ställen i stan. Det kommer finnas olika stationer där ni kan ta
poäng.

Torsdag 1/9
Ledigt! Passa på att vila ut, ringa hemhem eller gör matlådor. Ladda för slutspurten av
n0lle-p!

Fredag 2/9 – Alkohol valfritt
16:30 – 20:00 Fotboll med en twist.vi kommer hålla till på Vallamassivet för en
fotbollsturnering med en liten twist. Ta på er oömma kläder som tål att bli smutsiga.

Lördag 3/9 – Alkohol valfritt
17:30 – 21:30 Finsittning. Detta är kvällen då N0llan blir ettan! Vi kommer hålla till på KK
med både finsittning och eftersläpp. Kvällen kommer vara en trerätters sittning och ni
kommer få användning av era kunskaper från sittningsskolan!

Söndag 4/9 Alkohol valfritt
22:00 – Eftersläpp på KK. Ettan välkomnas av läkarna på eftersläpp för en sista nolle-p fest.

Senare händelser:

KALAS är en gratis mässa för nyblivna studenter vid Liu. Du får gratisprylar och kan hitta
mycket information från olika studentföreningar osv.  

Logopedstudentdagarna (Logodar) är ett event som anordnas årligen av Svenska
logopedförbundets studentsektion (SLOSS). Detta är ett ypperligt tillfälle för nätverkande



mellan studenter från hela Sverige. Dagarna innehåller allt från praktiska workshops och
föreläsningar till en superkul sittning.

Apokalypsen
Detta är festen som Oralspex fixar! Förbered er på den bästa och roligaste festen ni någonsin
skådat!



Generalfaddrar

Ida Beckne
Årsmodell: 2000
Hemhem: Motala
Boende i Linkan: Flamman
Guilty pleasure: Leka med eld
Tips från coachen: Va med på allt du kan,
både fester och i det studiesociala
Bästa restaurangen i stan: Bores
Kurs/Program: Logoped
Mejladress: idabe552@student.liu.se
Telefonnummer: 0735036370

Tilde Christoffersson
Årsmodell: 2000
Hemhem: Södra Sandby, utanför Lund
Boende i Linkan: Ryd
Guilty pleasure: Naturprogram
Tips från coachen: Sov middag
Bästa restaurangen i stan: Jesusbussen
Kurs/Program: Logoped
Mejladress: tilch339@student.liu.se
Telefonnummer: 0702431763

mailto:idabe552@student.liu.se
mailto:tilch339@student.liu.se


Elvira Sterner
Årsmodell: 1999
Hemhem: Hjärtat av Dalarna – Falun
Boende i Linkan: Hejdegården
Guilty pleasure: Gurka med dipp
Tips från coachen: Skaffa en egen
cykelpump
Bästa restaurangen i stan: Donken i Ryd <3
Kurs/Program: Logoped
Mejladress: elvst916@student.liu.se
Telefonnummer: 0704833273

mailto:elvst916@student.liu.se


Faddrar

Evelina Larsson
Årsmodell: 2000
Hemhem: Linköping
Boende i Linkan: Irrblosset
Guilty pleasure: På Spåret
Tips från coachen: Försök inte napa på
eftermiddagen/kvällen när det är
heldagsfylla
Bästa restaurangen i stan: Burger King på
Stora Torget (en plats som bär på många
fina minnen)
Kurs/Program: Logoped

Anna Turkál
Årsmodell: 2001
Hemhem: Helsingborg
Boende i Linkan: Södra Ekällan
Guilty pleasure: Prata Fejkdanska
Tips från coachen: Ha välpumpade däck på
cykeln
Bästa restaurangen i stan: 1854
Kurs/Program: Logoped

Emelie Nacklin
Årsmodell: 1995
Hemhem: Lindesberg
Boende i Linkan: Vallastaden
Guilty pleasure: Oliver istället för desserter
Tips från coachen: Svep inte fyra 7.0 på rad
Bästa restaurangen i stan: Noi Tre
Kurs/Program: Logoped



Johanna Blom
Årsmodell: 1997
Hemhem: Stockholm
Boende i Linkan: Vallastaden
Guilty pleasure: Tinder på fyllan
Tips från coachen: Se alltid till att ha alkohol hemma,
du vet aldrig när du ska ut på äventyr
Bästa restaurangen i stan: Hey Lucy (dock dyrt så
utnyttja när päronen kommer på besök)
Kurs/Program: Logoped

Denise Heuberger
Årsmodell: 1997
Hemhem: Nyköping
Boende i Linkan: Nyköping
Guilty pleasure: Schlagernörd
Tips från coachen: Alla kan dansa oavsett
två högerben
Bästa restaurangen i stan: Cioccolata Bistro
Kurs/Program: Logoped

Lovisa Johansson
Årsmodell: 2001
Hemhem: Finspång
Boende i Linkan: Järnvägsgatan
Guilty pleasure: Doftljus
Tips från coachen: Cykla absolut inte på
trottoaren
Bästa restaurangen i stan: Något av alla
1000 hamburgareställen
Kurs/Program: Logoped



Olivia Vendel
Årsmodell: 1998
Hemhem: Huskvarna
Boende i Linkan: Irrblosset
Guilty pleasure: TikTok
Tips från coachen: Ha en ful cykel
Bästa restaurangen i stan: Pressbyrån
Kurs/Program: Logoped

Matilda Mikaelsson
Årsmodell: 2001
Hemhem: På gränsen mellan Gästrikland
och Hälsingland
Boende i Linkan: Irrblosset
Guilty pleasure: Game of Thrones
Tips från coachen: 8 timmars sömn, 8
timmars plugg, 8 timmars fritid
Bästa restaurangen i stan: Mocca Deli
Kurs/Program: Logoped

Oralspex



Sarah Delvén
Årsmodell: 2001
Hemhem: Nyköping
Boende i Linkan: Vasastan
Guilty pleasure: Gömma mig på fyllan
Tips från coachen: Göm dig inte på fyllan
Bästa restaurangen i stan: Foodora
Kurs/Program: Logoped
Oralspex post: Boss



Adrian Ekenstierna
Årsmodell: 2000
Hemhem: Stockholm
Boende i Linkan: Gottfridsberg
Guilty pleasure: Hannes toa sent en lördagskväll
Tips från coachen: Det finns omtentor, men inga omfester
Bästa restaurangen i stan: Flott
Kurs/Program: Civilekonom
Oralspex post: Kassör

Ellinor Dahlman
Årsmodell: 2001
Hemhem: Vimmerby
Boende i Linkan: Irrblosset
Guilty pleasure: Vlogga på fyllan
Tips från coachen: Köhetsa inte❤ 
Bästa restaurangen i stan: Äter allt tbh speciellt efter 03
Kurs/Program: Civilingenjör Teknisk Biologi
Oralspex post: Gückel

Vilde Hultgren
Årsmodell: 2000
Hemhem: Stockholm
Boende i Linkan: Ryd
Guilty pleasure: Kaffe på morgonen
Tips från coachen: Varannan vatten!
Bästa restaurangen i stan: Donken
Kurs/Program: Ämneslärare. Inriktning
matematik
Oralspex post: Vice boss & Spons





Jazmine Tärning
Årsmodell: 2000
Hemhem: Sörpa-City aka Söderköping
Boende i Linkan: Vasastaden
Guilty pleasure: Varm buljong runt 03:30
Tips från coachen: Börja köa nu!!!
Bästa restaurangen i stan: Kebabvagnen
utanför KK (bra fyllekäk)
Oralspex post: Biljett & Bokning

Felizia Larsson
Årsmodell: 2002
Hemhem: Kristinehamn (no comment)
Hem i Linkan: Ryd
Guilty pleasure: Karaoke (när det är nån annans tur)
Tips från coachen: Använd studentrabbatt!!!
Bästa restaurangen i stan: Donken i Ryd
Kurs/Program: Logoped
Oralspex post: Tryck & Design

Alice Johansson
Årsmodell: 2000
Hemhem: Göteborg
Hem i Linkan: Valla
Guilty pleasure: Kolla realityserier
Tips från coachen: Använd studentrabatt (!!)
Bästa restaurangen i stan: Take away från Valla Sushi
eller om man har fått CSN Gimmie Sushi
Kurs/Program: Civilekonom
Oralspex post: PR & Personal



Casper Knight
Årsmodell: 2002
Hemhem: Stockholm
Hem i Linkan: Colonia
Guilty pleasure: Banan på tacos
Tips från coachen: Tatuera dig på fyllan, det gör mindre
ont
Bästa restaurangen i stan: Kebabvagnen
Kurs/Program: Civilekonom
Oralspex post: Material & Transport

Harald Selin
Årsmodell: 2002
Hemhem: Stockholm
Hem i Linkan: Colonia
Guilty pleasure: High School Musical
Tips från coachen: Drick inte vodka
Bästa restaurangen i stan: Flott på Stora Torget
Kurs/Program: Inovativ Programmering
Oralspex post: Bus & Rus

Alma Laestander
Årsmodell: 1999
Hemhem: Gävlebocken
Hem i Linkan: Ryd
Guilty pleasure: Mello <3
Tips från coachen:  Ha en god ton om ni kör ett melloquiz
Bästa restaurangen i stan: Donken
Kurs/Program: Logoped
Oralspex post: Mat & Sittning



Hanna Fröström
Årsmodell: 2000
Hemhem: Göteborg
Hem i Linkan: Gottfridsberg
Guilty pleasure: Jäger
Tips från coachen: Va inte lat som jag o ta buss istället för
cykel, blir dyrt
Bästa restaurangen i stan: Hey Lucy (inga studentpriser
dock)
Kurs/Program: Logoped
Oralspex post: Event 1

Hannes Rydén
Årsmodell: 2000
Hemhem: Tyresö
Hem i Linkan: Colonia
Guilty pleasure: Salt & Vinägerchips
Tips från coachen: Casteloro vino rosso
Bästa restaurangen i stan: De som gör Karins Lasagne
Kurs/Program: Nationalekonomi
Oralspex post: Event 2


