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Grattis och välkommen!
Först och främst vill vi gratulera dig till att ha kommit in på läkarpro-

grammet på Medicinska fakulteten i Linköping. 
STORT GRATTIS! 

Dörrarna till en helt ny värld har precis öppnat sig och det känns säkert 
otroligt kul och spännande. Som hjälp och stöd i övergången till stu-
dentlivet har du oss, dina 12 supertaggade Superfaddrar, samt ännu 

fler faddrar, vilka alla går termin 2 på läkarprogrammet. Vi kommer att 
finnas till hands dygnet runt för att svara på alla dina frågor och se till 
att du känner dig så välkommen som det bara går i din nya hemstad.

Under andra veckan på mottagningsperioden kommer du ha föreläs-
ningar, så tillsammans med de roliga aktiviteter vi anordnar får du räk-
na med ett fullspäckat schema. Nolleperioden (Nolle-P) pågår i år under 
2 veckor och är utformad så att aktivitetsutbudet ska falla alla i smaken.

Vi vill poängtera att mottagningen inte kommer att vara förnedrande 
eller liknande; det är inte den typen av mottagning vi vill ha. Mottag-
ningen finns till för att du ska ha det roligt och lära känna dina nya 

klasskamrater och din nya hemort. Alla aktiviteter under välkomstveck-
an genomförs i enlighet med mottagningspolicyn som är gemensam för 
de tre studentkårerna vid Linköpings Universitet. Aktiviteterna är helt 
och hållet frivilliga och det förekommer ingen som helst alkoholhets.



Superfaddrar och faddrar

Det är vi som är era Superfaddrar (SF). Vi finns till för er under mottag-
ningsperioden och kommer ta hand om er extra mycket. Till oss kan du 

komma alla tider på dygnet med alla dina frågor och funderingar!

Under välkomstveckan får ni även möjlighet att lära känna era härliga 
faddrar. De väntar på er i Linköping och kommer se till att Nolle-P blir 

kanonbra. 

Om dina Superfaddrar
Alicia Lillerskog Astrid Wanecek

Mobilnummer: 070 - 526 63 09
Ålder: 21 
Hemstad: Tidaholm 
Nollegrupp: Radiologerna 
 
Favorituttryck: ”Det löser sig!” 
Hemlig talang: Kan sova genom allt 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 
Tillräckligt snabbt för att komma fram 
svettig :( 
Om inte läkare, hade jag velat bli: 
Musikalartist  
Viktagaste saken i mitt liv: Min säng! 
... och mat kanske! <3 
Bästa parytricket: Når nästan tungan 
med näsan 
Saker jag köper när jag får CSN: Mat 
i mängder! 

Mobilnummer: 070 - 050 05 34
Ålder: 21 
Hemstad: Stockholm (egentligen 
Lidingö men säger helst inte det) 
Nollegrupp: Neurologerna
 
Detta gör jag kl. 03 en lördag: 
STAAAD IIIII LJUUUS!! 
Överlevnadstips till N0llan: Försök 
inte lura consensus och SF genom att 
skaffa Hedvig och säga upp det direkt 
- tro mig det blir dyrt! 
Bästa raggningsrepliken: Vill du se 
min ”the Cell”? 
Min främsta egenskap: Är världs-
snabb på att skicka swishförfrågan. 
Bästa matlådan innehåller: Allt annat 
än SF-Antons pyttipanna med pesto. 

Samtliga Superfaddrar och faddrar går termin 2 och kommer finnas där 
för dig under mottagningsveckorna.



Ida CesarNadia Welin-Berger

Mobilnummer: 073 - 393 99 42
Ålder: 21
Hemstad: Trollhättan 
Nollegrupp: Kardiologerna 

Favorituttryck: ”Det löser sig!”
Det här klarar jag mig inte utan: Min 
cykel  <3
Det här gör jag helst en torsdagkväll: 
Går på kravall såklart!
Mitt bästa Linkan-tips: Lär dig hitta i 
kulverten! 
Bästa minnet från mottagningen: 
BVC!!!
Du kan utmana mig i: Vad som helst, 
du kommer ändå att vinna... 
Bästa pluggstället: Bibblan 
Detta gör jag kl. 03 en lördag: Rullar 
hem från dansgolvet! 

Mobilnummer: 070 - 268 84 68 
Ålder: 21 
Hemstad: Stockholm   
Nollegrupp: Gynekologerna 
 
Om jag hade 24h kvar att leva skulle 
jag: Äta gluten utan konsekvenser  
Mitt bästa partytrick: Jag har en 
väldigt muskulös tunga
En fredagkväll hittar ni mig: Spy-
endes i en buske precis bredvid min 
cykel 
Favoritutryck: ”bara om du vill” 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 
Nästan lika snabbt som SF-Malin, det 
är bara att snällt paddla efter :) 
Bästa minnet från mottagningen: 
Välkomsittningen såklart! 
Bästa beslutet 2022: Söka till SF!

Mobilnummer: 076 - 896 98 10
Ålder: 20 
Hemstad: Södertälje 
Nollegrupp: Kardiologerna 

Livsmotto: ”Jag tar det på Tenta-P” 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 
Ingen aning, fråga SF-Ida
Det här tar jag med mig till en öde ö:  
SF- gänget!!!!
Tips till nollan: Donken efter kravall! 
Du öppnar en butik, vad säljs: N0lle-
mössor till N0llan så de slipper gå till 
frisören... 
Spiritanimal: Fisk?  
Bästa raggningsrepliken: Jag raggar 
inte, de kommer till mig ;) 
Första jag köper när jag fått CSN: 
Unnar mig NOCCO på örat :) 

Anton Nordqvist(Re)Becka Ejsing 

Mobilnummer: 070 - 616 09 49
Ålder: 22
Hemstad: Stockholm (säger Söder-
malm men Nacka egentligen) 
Nollegrupp: Kirurgerna 

Spiritanimal: Sköldpaddan i hitta 
Nemo
Hemlig talang: Käka en hel ben n 
jerry trots laktosintolerans
Livsmotto: ”Jag backar bara för att ta 
sats”
Bästa raggningsrepliken: Tja! Jag 
pluggar läk, ska vi dra hem till dig 
eller mig?
Sämsta beslutet 2022: Sy fracken själv 
(är fortfarande inte klar) 
Bästa matlådan innehåller: Pyttipan-
na och pesto, vad annars? 



Andrea AT Felicia Lorén

Mobilnummer: 076 - 931 57 24
Ålder: 21 
Hemstad: Stockholm 
Nollegrupp: Urologerna  

Överlevnadstips till N0llan: Tänk 
inte för mycket, kör bara! 
Du kan utmana mig i: Armbrytning 
Det här får du inte missa i Linkan: 
Flamman pub!
Detta gör jag kl. 03 en lördag: Pratar 
i sömnen med mina korridorsgrannar, 
de brukar svara... 
Favorituttryck: ”Attans rabarber” 
Bästa minnet från mottagningen: 
Höra och se på gyckeluppträdanden!
Bästa matlådan innehåller: Mammas 
lasagne 
Bästa beslutet 2022: Söka LÄK!!

Mobilnummer: 070 - 810 37 05
Ålder: 20
Hemstad: Landvetter (inte på flygplat-
sen, finns en ort också) 
Nollegrupp: Urologerna
 
Livsmotto: ”Man behöver bara klara 
65% för att få godkänt på tentan” 
Bästa minnet från mottagningen: 
BVC!! Vad annars?? 
Detta vill jag vara känd för: Att ha 
fixat bästa Nolle-P någonsin!
Mitt bästa partytrick: Cykla enhju-
ling runt i rummet
Detta gör jag kl. 03 en lördag: Cyklar 
vilse på vägen hem från kårallen... 
istället för 23 min tar det mig 53 min
Överlevnadstips till N0llan: Skaffa en 
cykel! ett måste i Linkan

Hanna Larsson 

Mobilnummer: 076 - 051 86 45
Ålder: 22 
Hemstad: Varberg (västkustens pärla) 
Nollegrupp: Patologerna 
 
Livsmotto: ”Tro inte på allt du tän-
ker”
Tips till N0llan: Kom ihåg att ha kul! 
Bästa partytricket: Stad i ljus på 
teckenspråk
Det här tar jag med mig till en öde 
Ö: En kompis att snacka skit med
Första saken jag köper när jag får 
CSN: Mat!! brukar alltid ha tomt i 
kylen perfekt till den 24:e 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 7 
min, inte mer, inte mindre 
Sämsta beslutet 2022: Pass, gör inga 
dåliga beslut ;) 

Gustav Roth

Mobilnummer: 070 - 484 90 72 
Ålder: 20 
Hemstad: Oslo 
Nollegrupp: Andrologerna

Mitt bästa partytrick: Kan få dricka 
att spårlöst försvinna 
Beskriv dig själv med 3 ord: Mycket, 
barnslig och frispråkig 
Bästa minnet från mottagningen: 
När jag fick den fantastiska idéen att 
dansa halvnaken i en dusch för andros 
mellobidrag 
Överlevnadstips till N0llan: Gör allt 
helhjärtat och bjud på dig själv!
En fredagkväll hittar ni mig: På toa ;)
Om jag har 24 h kvar att leva skulle 
jag: Dra ihop ett gäng och dansa som 
om det inte fanns någon morgondag!



Malin Haataja

Mobilnummer: 070 - 915 22 53 
Ålder: 21
Hemstad: Linkan <3
Nollegrupp: Pediatrikerna
 
Bästa beslutet 2022: Stanna kvar i 
Linkan!! 
Beskriv dig själv med 3 ord: Kortare 
än dig
Om inte läkare, hade jag velat bli: 
Forskare i hur man löser SF-Beckas 
allergier 
Hur snabbt cyklar du till skolan? 
Tillräckligt snabbt för att eftersvettas 
halva föreläsningen :( 
Första saken jag köper när jag får 
CSN: Svarar på SF-Astrids swishför-
frågningar!! 

Alex Camp

Mobilnummer: 079 - 334 57 81
Ålder: 24 
Hemstad: Essen (ligger inte i Sverige)
Nollegrupp: Proktologerna
 
Mitt bästa Linkan-tips: Cykel! Skaffa 
en cykel! 
Det här gör jag helst en torsdagkväll: 
Känner mig överlägsen i min självsyd-
da frack! 
Bästa pluggstället: Hallen utanför 
tentasalen... 
Det här får man inte missa i Lin-
kan: Förfest på en Vallavåning (efter 
N0lle-P) 
Överlevnadstips till N0llan: Sy 
fracken själv, du sparar 1200 kr... Det 
motsvarar ett helt nytt exemplar av the 
cell eller 150 Ey’Bros! 



Ordlista
BVC: Årets (eller livets?) bästa dag!
Campusbussen: Tar studenter med LiU-kort till Norrköping helt gratis. 
Campus Norrköping: Det fina campuset i Norrköping, dit man åker med campus-
bussen. 
Campus US: Vårt kära universitetssjukhus, stället där vi älskar att hänga! 
Campus Valla: LiU:s största campus - en plats för TekFak, FilFak, tentor och fester. 
Cellis: En plats på vårt kära campus US, i denna lokal finns ett café vid namn Deli 
Marché. Här kan du äta lunch, fika eller bara hänga.
CSN: Räddaren i nöden varje månad, det är väldigt viktigt att ansöka om både lån 
och bidrag i god tid. 
Domkyrkan: Linkans mittpunkt. Tornet hjälper dig att hitta hem om du tappat bort 
dig. 
Flamman: Linköpings äldsta studentställe (med ständigt bra drag). Pub på onsda-
gar, nattklubb på fredagar och lördagar. 
Frack: Nollans blivande favoritstass, läkarprogrammets version av overall.
Fulvin: En version av vin, om man gillar vin eller saft kanske man tycker det är gott.
GF: Gammelfaddrar, förra terminens Superfaddrar. 
Gyckel: Framträdande och sång, Nollans favoritunderhållning. 
Hista: Att titta på rosa figurer i mikroskop, er nya favoritsysselsättning. 
Hos frisören: Blir man fin... 
Kravall: En fest med krav på overall (för läkarstudenter är det frack som gäller!).
Kulverten: Mörk och mystisk plats under sjukhuset... eller ett bra sätt att ta sig runt.  
Kårallen: Kravallens hem, ligger på campus Valla. 
Kårhuset Kollektivet (KK): Där det händer! Ligger precis vid Domkyrkan. 
Linkan: Världens mittpunkt, kallas även Leeiinkööping. Drömmarnas stad <3
MedFak: Medicinska fakulteten. 
Nollan: Ett samlingsord att kalla nya studenter första två veckorna av termin ett. 
PBL: Problembaserat lärande, inte så problematiskt egentligen. 
Sittning: Fest med mat (av varierande kvalitet) där man (oftast) sitter ner och (all-
tid) sjunger. 
TF: Trädgårdsföreningen, den mysiga parken precis utanför MedFak.
The Cell: 2,9 kilo kunskap 
Växthuset: Ett av husen på Campus US, här spenderar vi mycket tid! 
Örat: MedFaks studentcafé. Här kan Nollan dricka kaffe och köpa mackor och 
kakor (fantastiska chokladbollar) till studentpris. 

Här är en karta över din nya hemort, N0llan!

1. Campus US (Universitetssjukhuset) och 
MedFak - ditt nya hem! 

2. Trädgårdsföreningen (TF)

3. Domkyrkan

4. Flamman

5. Campus Valla 

6. Linköpings Centralstation (resecen-
trum). Här går alla bussar och tåg! 

7. McDonald’s 24h <3

Att orientera sig i en ny stad är inte alltid så lätt. 
Därför har vi prickat in de viktigaste platserna 
i Linkan som kan vara bra att känna till redan 

från början. (OBS! radie på ca 2km)
Du kan ta dig vart 
som helst med cykeln!



Mottagningsschema

Måndag 22/8
Samling utanför domkyrkan (Linkans mittpunkt!). Kom dit och träffa 
dina nya kurskamrater och Superfaddrar! Efter er första dag kommer 
era fantastiska faddrar att ta hand om er och bjuda på drömmig mat. 

Tisdag 23/8 
Stadsvandring tillsammans med N0llegruppen för att lära dig hitta i din 
nya hemstad som avslutas i TF med en medtagen kall lunch! På kvällen 
vankas det Välkomstsittning! 

Onsdag 24/8
Läkolympiaden! Tävla mot de andra N0llegrupperna och vinn fina 
priser på bästa BVC! Eftermiddagen spenderas på München-hoben 
tillsammans med andra sektioner vid Linköpins Universitet! 

Torsdag 25/8  
Förmiddagen får man tid till att förbereda N0llegruppens mellobidrag! 
Därefter samlas vi alla för grill och häng, kanske väntar en överrask-
ning?

Fredag 26/8 
FADDERDAGEN (tagga)! Denna fina dag avslutas med Medsex egna 
oförglömliga barrunda i Linköping! 

Lördag 27/8 
Fysioterapeuterna anordnar Nollympiaden där alla N0llan från Med- 
Faks olika program tävlar, ungefär lika seriöst som OS. Läkarprogram-
met har en viktig uppgift - att försvara häfvet! 
Dagen avslutas med en toga-sittning tillsammans med sjuksköter-
ske-N0llan! Och ja! Man klär sig i lakan i sann Grekisk anda! 

Söndag 28/8
Vilodag! kanske bra att passa på att fylla på i kylskåpet där hemma...

Måndag 29/8
Första dagen på US avslutas med studie- och litteraturtips tillsammans 
med äldrekursare. Man får även en chans att köpa sin frack!! 
 
Tisdag 30/8
Idag kommer ni återigen få hänga med läkarprogrammets egna festeri. 
Det har äntligen blivit dags för... MEDSEX GER. 

Onsdag 31/8
Amazing Race! Lär dig hitta i våra underbara undervisningslokaler och 
inte minst i kulverten! (förvirrande i början, men smidigt värre i läng-
den!) 

Torsdag 1/9
På kvällen får N0llan bjuda tillbaka. Kanske bjuds det på ett litet gyckel?!

Fredag 2/9
Underbara GF-dagen är kommen! Nu tar de gamla SF:arna över för en 
dag! 

Lördag 3/9
Brunch! Det bästa vi vet! En mysdag avslutas med mottagningens egen 
Mellodifestival! Popcornen är poppade och stämningen är på topp! 

Söndag 4/9
Det är nu det händer! Mottagningen (eller livets?) bästa dag! BVC!!! En 
dag fullsmockad med aktiviteter avslutas tidernas finaste event! 

Mer information och exakta tider kommer ni 
få under mottagningen!

Vi bjuder på mat
Alkohol finns att köpa

Ta med något att äta 



Tips från Superfaddrarna
Cykel är det absolut smidigaste, billigaste och mest använda transport-
medlet av studenter i Linkan! Cykelhjälm och lysen (både fram och bak!) 

är också viktiga för att undvika såväl skallskador som dyra böter.

Det finns flera sätt att hitta boende i Linkan. Ställ dig i kö på Student-
bostäder och Stångåstaden, håll koll på Blocket, gå med i Facebook-grup-
pen “Bostad Linköping” och “Lägenheter i Linköping”, kontakta fas-
tighetsägare och fråga om de har något ledigt (se kontaktlista i slutet av 

Nolleboken). Fråga vänner, släktingar och faddrar. Ge inte upp!

Om du trots alla försök inte lyckas hitta något boende inför terminsstart-
en behöver du inte oroa dig. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ordna 
boende under de första veckorna hos någon av våra mysiga faddrar eller 
äldrekursare. TVEKA INTE att kontakta oss angående boende, vi finns 

här för att hjälpa dig!

Kom i tid till uppropet! Annars kan du förlora din plats och gå miste om 
allt det roliga som kommer hända.

Ta gärna med dig någon lite finare klädsel, t.ex. klänning eller kavaj. Det 
kan behövas på vissa sittningar. Även ett lakan kan vara bra att packa ner 

då det under mottagningen vankas toga-fest.

Matlådor är studentens bästa vän, om den så innehåller snabbmakaroner 
eller en kulinarisk fullträff. Det är billigt, nyttigt, roligt och praktiskt att 
laga egen mat. Köp ett lager lådor på IKEA eller liknande, fyll dem med 

något smarrigt och ladda kyl och frys inför mottagningsperioden!

Följ gärna Superfaddrarna på Instagram (@Superfaddrarna) så kan du 
hänga med på allt roligt vi har för oss innan och under Nolle-P!

Många betalningar inom studentlivet görs via swish. Det är därför en bra 
idé att skaffa swish så snart som möjligt om du inte redan har det.

Ladda ner LiU-appen; din högra hand i Linköping. Med den kan du 
hitta lokaler, kursscheman, campusbusstider, tentatillfällen och dina 

studieresultat mm. 

Oroa dig inte över kurslitteratur! Det kommer finnas mycket tid att 
införskaffa den under de första veckorna av terminen och faddrarna 
kommer att ge sina bästa tips om vilka böcker som är bra, samt hur 

man hittar dem till ett bra pris.

Har du några frågor? Ställ dem i din nya favoritfacebookgrupp:       
Läkarprogrammet Linköping HT22! Tveka inte heller att ringa eller 

sms:a en SF, vi lovar att alltid hjälpa dig efter bästa förmåga!



Träffa era härliga faddrar!

MedFaks egna studentpub - helt driven av studenter
som en del av studentkåren 
Consensus, är platsen där 
du efter en lång pluggvecka 
får en chans att slappna av 
inför helgen. På torsdagar 
förvandlas nämligen 
Kårhuset Örat till en 
plats där du får 
möjlighet att köpa god 
dricka eller varför inte 
utmana dina vänner i 
sällskapsspel?

P U B  

- din nya favoritpub - 
Ö R A T

Förutom chansen att lära känna andra studenter, får
du på kommande pubar rabatt på både dryck och
mat. Dessutom vankas det i slutet av terminen en

eftertraktad tackfest för alla Pubjobbare - den vill du
verkligen inte missa! Så, vad väntar du på? Scanna
QR-koden och gå med i FB-gruppen "Pubjobbare

HT22", så ses vi på nästa pub! 
 

Vill du jobba på en pub?

S Å K L A R T  D U  V I L L !

PU

BS T Y RET 22

/ 23



Läkarfrack på kravall
På Linköpings universitet finns det en massa unika och roliga 

traditioner. En av dessa är en speciell sorts fest som kallas kravall 
(krav på overall), vilken oftast äger rum på Kårallen (se ordlista). 
Varje program på universitetet har en overall (ovve) i sin egen färg 
som de använder på kravall. Just läkarprogrammets utstyrsel är lite 

annorlunda; vi bär istället frack! 

Fracken är gjord av en läkarrock som kommer kunna köpas under 
mottagningen. Man syr sedan på ett valfritt tyg som pynt. Om man 
vill kan man lämna in fracken till en skräddare, men de flesta syr 
upp sin egen tillsammans med klasskamrater på en ack så trevlig 
syjunta. Att ta med en symaskin till Linköping är därför att rekom-

mendera.



1: Kungsången
Ur svenska hjärtans djup en gång en 
samfälld och en enkel sång, som går 
till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt, gör 
kronan på hans hjässa lätt, och all din 
tro till honom sätt,
du folk som går på läk

2: Siffervisan
Melodi: ritsch ratsch
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7 1, 2, 75, 
6, 7, 75, 6, 7, 73 107, 103, 102
107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15
13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11
8, 47!

3. Bamse 
Jag ska festa,
ta det lungt med spriten,
ha det roligt utan att va full. Inte krypa 
runt med festeliten, ta det sansat för 
min egen skull.

Först en öl i torra strupen, efter det så 
kommer supen
i med vinet, i med punchen, sen en 
groggbuffé.

Jag är skit full, däckar först av alla, 
missar phesten men vad gör väl de’? 
Blandar hejdlöst öl med gammal fil-
mjölk. kastar mat på alla som är med.

Först en öl i torra strupen, efter det så 
kommer supen
i med vinet, i med punchen, sen en 
groggbuffé.

Spyan rinner ner på ylleslipsen, Ravi-
olin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig under matsalsbor-
det? Vems är gaffeln i mitt högra
lår?

4: Jag har aldrig vart på snusen
Jag har aldrig var’t på snusen aldrig 
rökat en cigarr, halleluja. Mina dygder 
äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn, 
halleluja.

Halleluja, Halleluja ...

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver
Alla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer? 
Jo, att alla bäckar vore brännvin, 
stadsparksdammen full av bayerskt öl, 
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Och mera öl, och mera öl... 

5: Feta fransyskor
Feta fransyskor som svettas om 
fötterna
de trampar druvor som sedan skall 
jäsas till vin Transpirationen viktig e’
ty den ger fin bouquet
Vårtor och svampar följer me’,
men vad gör väl de’?

För...
Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera 
vin
även om följderna bli att vi må lida 
pin Flickor: Flaskan och glaset gått i 
sin
Pojkar: Hit med vin, mera vin
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?

JA! (Fast större)

6: Intellektuella visan
Mel: Räven raskar över risen 
Räven raska röva riset
Riset raska renar räven
Å röva ris, å röva rös
Å riva räven i röven
Finne finna femton flaskor Flickan 
finna finnen fyller
å finnen fes, å flickan fås
å riva flickan å flaskan
Lisa längtar leva loppan Ludvig läng-
tar Lisa lära
å Lisa låg och läxan lär
å leva loppan i lada

7: Inatt jag drömde
I natt jag drömde något som, jag aldrig 
drömt förut.
Jag drömde det var strejk på Pripps och 
alla ölen var slut.
Jag drömde om en jättesal där ölen stod 
på rad. Jag drack så där ett tjugotal och 
reste mig och sa;

Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
vårt mål alkohol!
För dem som tål! – SKÅL

8: Spritbolaget
Mel: Snickerboa
Till spritbolaget ränner jag,
och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra, och får 
mig skitfull fort. Expediten sade goda’,
hur gammal kan min herre va’. Har du 
nåt leg, ditt fula drägg, kom hit igen när 
du har fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
jag skall bli full ikväll.
Då plötsligt en ide jag fick, de har ju 
sprit på Shell. Många flaskor stod där på 
ra’. Så nu kan jag bli full och gla’.
Den röda drycken åkte ner, nu kan jag 
inte se nå’t mer. 

Sångbok till sittningar!



9: Jesus lever
Mel: Sånt är livet
Jesus lever, han bor i Skägget
Han kör en Volvo och han är gift 
Han har en villa med rododendron 
Han sparar pengar och jobbar skift

Redan på lekis var han märklig
Han ville inte leka krig
Men när hans kompis, Knut, blev 
skjuten så lät han Jesus uppväcka sig

Jesus lever, han bor i Skägget...

Han gick i skolan, som alla andra Han 
var rätt duktig på gymnastik å vilken 
kille han gick på vatten en gång så gick 
han till Reykjavik

Jesus lever, han bor i skägget...

I sina tonår så var han poppis Och han 
blev bjuden på varje fest Å vilken kille, 
han fick ju vatten att bli till rusdryck 
utan jäst

:// Jesus lever, han bor i skägget... //:

10: Jag vill ut o gasqua
Mel: You can’t get a man with a gun 
Jag vill ut och gasqua!
Var fan är min flaska?
Vem i helvete stal min butelj?
Skall mej törsten betvinga?
...

En TT börja svinga?
Nej för fan bara blunda och svälj! 
Vilken smörja!
Får jag spörja?
Vem för fan tror att jag är en älg?

Till England vi rider,
och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon PUB. Och 
där ska vi festa!
Blott dricka av det bästa
utav whiskey och portvin.
Jag tänker gå hårt in
för att prova på rubb och stubb.

Sittningsskola: 
Efter första gycklet: Omstart, om-
start...
Efter andra gycklet: Omstart, om-
start...
Efter tredje gycklet: Det där det 
gjorde dem fan så bra, HEJ, en skål ut 
i botten för (...) vi tar. Hugg i och dra 
HEJ, hugg i och dra HEJ, en skål ut i 
botten för (...) vi tar.
Å alla så dricka vi (...) till.
och (...) svarar bara: 
Efter fjärde gycklet: Det var i vår ung-
doms fagraste vår, vi drack varandra 
till och vi sade gutår. (Programskål)
När gycklarna går av scenen: 
Det var det bästa, det bästa, det bästa 
vi har hört... 
Det var det bästa, det bästa, det bästa 
vi har sett! 



STORT GRATTIS till din plats här på
Medicinska fakulteten!
Du har en spänande tid framför dig, början på en ny del
del av livet som utan tvekan kommer bli helt fantastisk.

Consensus är studentkåren för alla studenter vid
Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Tillsammans
med sektionen på ditt program ser vi till att din utbildning
håller högsta kvalitet och att miljön du vistas i är den bästa
möjliga för att du ska lyckas med dina studier.
Som kårmedlem gör du din röst hörd på universitetet och får
ääven tillgång till många rabatter, till exempel på kårhusen
och många av deras event och gratis frukost sista onsdagen
i Linköping och sista torsdagen i Norköping innan CSN
varje månad!

Gå in på medlem.consensus.liu.se för att bli medlem!
Du kan läsa mer om oss och vår verksamhet på
www.consensus.liu.se.

En kår nära dig!



 

[HG] POP UP är vårt nyaste tillskott. Lokalen ligger i 
den nybyggda Vallastaden och erbjuder studieplatser, 
sittningar, café och lunch.

RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
studentfester. Just nu stängt på grund av renovering. 

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.

Allt detta och mycket mer finner du på våra kårhus i Linköping och 
Norrköping. Fem fantastiska mötesplatser för alla studenter vid 
Linköpings Universitet.

Kårhus med ett myller av aktiviteter och människor förutsätter att 
studenterna fyller husen med bra grejer och jobbar praktiskt med att 
genomföra alla arrangemang. Därför uppmanar vi alla att engagera 
sig och jobba i kårhusen! Utan studenter blir det liksom inget 
studentliv.

Missa inte chansen att vara en central del av Sverigens bästa 
studentliv under din studietid! 

Söker du nya vänner, gemenskap, 
underhållning eller den fetaste utekvällen?

Vad får du tillbaka om du engagerar dig 
i Kårhusen?

- Exklusiv tillgång till kårhusen, fantastiska arbetskamrater,
schyssta personalevent och -priser.

- Ett stort nätverk av LiU-studenter från alla utbildningar och
världsdelar. Nya vänner och spännande kontakter!

- Nya erfarenheter och en viktig merit att lägga till ditt CV. En
person som engagerar sig lockar de allra flesta arbetsgivare!

- Tillgång till meriterande utbildningar inom branschen.





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

Stångåstaden bostäder
013 - 20 85 00
www.stangastaden.se

Studentkåren Consensus
073 940 55 21
sam@consensus.liu.se

KOMBO (kostnadsfri hyresgäst-
förening för LiU-studenter)
013 - 28 28 84
https://bostad.karservice.se

LiU:s hemsida
www.liu.se 

För nyantagna LiU-studenter
www.liu.se/antagen

Försäkringskassan (för t.ex. bost-
adsbidrag)
0771 - 524 524
www.forsakringskassan.se

CSN
0771 - 276 000
www.csn.se

Theresa Lagali Hensen, studieväg-
ledare termin 1
013 - 28 68 97
theresa.lagali@liu.se

LiU Infocenter
013 - 28 10 00
infocenter@liu.se

GÅ MED I SVERIGES LÄKARFÖRBUND STUDENT!

Förmåner som medlem: 
• Rabattkoder på studentlitteratur
• Gratis namnskylt 3 terminer
• Läkartidningen för 150 kr/år (ord-

pris: 1791 kr)
• Medlemsrådgivning vid fackliga och 

juridiska frågor



N0llans checklista
✓ Tacka JA till din plats!

Skicka in ansökan om studiemedel till CSN (och efter uppropet även studieför-
säkran)

Hitta boende (se ”Tips från Superfaddrarna”)

Fixa en cykel med lysen, lås och hjälm

Fyll i och skicka in nolleenkäten, som kommer på mailen innan terminsstart

Adressändra och folkbokför dig i Linköping (adressändring är frivilligt, men 
bra att göra)

Fixa hemförsäkring - ps. du vet väl om att du får 360 kr rabatt om du tecknar          
hemförsäkring via Hedvig? 

Bli medlem i Consensus och betala kåravgiften (detta är frivilligt, men 
rekommenderas starkt)

Gör matlådor och fyll upp kylskåpet (förslagsvis även några matlådor som inte 
behöver värmas)

Fyll skafferiet (och skolväskan) med mellanmål och snacks. Hypoglykemi bör 
undvikas för bästa möjliga Nolle-P! 

Ta med legitimation och pengar (gärna Swish, men kontanter går också bra)

Följ Superfaddrarna på Instagram (@Superfaddrarna) + Gå med i Face-
book-gruppen ”Läkarprogrammet Linköping HT22”!

Kom i tid till uppropet 

Köp nollepaketet och häng med på ett grymt Nolle-P!!

N0llan
Så här taggade är vi på att träffa dig!

Varmt välkommen till 
  Linköping & Läkarprogrammet!

Önskar Superfaddrarna



Nolleboken
Höstterminen 2022

Läkarprogrammet
Linköping


