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Hej!

Varmt välkommen till studierna på Linköpings Universitet och speciellt till 
Campus Norrköping och Elektronikdesign. Jag vill även gratulera dig och 
välkomna dig in i gemenskapen på Civilingenjörsprogrammet för Elektron-
ikdesign. Under dina två första veckor kommer du inleda studierna med en 
Matematisk grundkurs samt träffa dina klasskamrater och göra olika aktivi-
teter med dem. Du kommer även att stöta på faddrar som är äldre studenter 
och de jobbar ideellt för att göra mottagningen så bra som möjligt.

Ditt program tillhör ED-sektionen och vi i styrelsen jobbar aktivt med de 
frågor som ni studenter tycker är extra viktigt. Vårt arbete är ideellt och målet 
är att alla studenter på Elektronikdesign är nöjda med sin utbildning och 
studielivet i övrigt. Delar av styrelsen kommer ni träffa på sektionskvällarna 
under mottagningen. 

Din kår heter LinTek och står för Linköpings Teknologers studentkår. Det är 
frivilligt att vara kårmedlem men genom att vara det stödjer du det organ som 
jobbar för att din utbildning och studieliv ska bli så bra som möjligt. Dessutom 
medför det förmåner såsom rabatter för både studiematerial och fika. 

Gratulerar till ett bra val! Vi ses under mottagningen. 
Johan Niklasson
Ordförande ED-sektionen 16/17

Vällkommen till ED önskar Sektionsstyrelsen!
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Var hälsad nye ED-Student! 
(nedan kallad nollan)

Du har valt att studera Elektronikdesign vid 
Linköpings Universitet, Campus Nor-
rköping. Studenterna på ED programmet 
och speciellt Kretsn är väldigt glada över det 
valet som just Du har gjort.

Inom snar framtid kommer Du att kunna 
ta del av alla de möjligheter som finns på 
Campus Norrköping. Universitetet är beläget 
med en utsikt över Motala Ström vilken 
går förbi precis utanför fönstret. Du har 
gångavstånd till centrum med affärer, gym 
och restauranger. Samtidigt som skolans 
placering bjuder på en underbar miljö och 
nära till natur.

Under de två första veckorna efter uppro-
pet kommer du att få uppleva något utöver 
det vanliga, nämligen en period som kallas 
Nolle-P (Nolle-perioden). Nolle-P heter just 
så för att det ligger innan ordinarie läspe-
riod och Nollan kallas för Nollan därför att 
Nollan inte blir etta förrän efter sista dagen 
på Nolle-P. Till skillnad från nollning innan 
exempelvis gymnasiestart som ofta förknip-
pas med någonting dåligt så är denna period 
endast till för att Nollan skall känna sig väl-
kommen till studentlivet, lära sig hitta i Nor-
rköping och ha det fantastiskt roligt! Nolle-P 
kommer att bjuda på nöje och sysselsättning 
för alla och kommer vara fullspäckat med 
roliga aktiviteter och fester.

Under denna period kommer Nollan även 
att läsa sin första mattekurs kallad  Grunken 
(Matematisk grundkurs). Inför studiestarten 
kan det vara bra att ha repeterat gymnasie-
matten. Ett tips är den nätbaserade kursen 
på www.math.se där man helt gratis kan 
anmäla sig.

Det är helt frivilligt och man väljer själv om 
man vill slutföra kursen, men Kretsn rekom-
menderar Nollan att ge det ett försök! 

På www.Kretsn.se finns det lite mer repe-
titionsmaterial och Nollan kan även finna 
information om scheman, se bilder och ställa 
frågor till Kretsn. Kretsn rekomenderar 
Nollan starkt att besöka sidan. Under Nolle- 
P kommer det finnas en mycket trevlig 
skara faddrar som finns till för Nollan och 
även om Kretsn är allvetande går det oftast 
även bra att ställa frågor till dessa. Kom ihåg 
Nollan att alla som är med och annordnar 
Nolle-P gör det för just er

Faddrarna kommer vara med på alla aktivi-
teter och de kan vara behjälplig Nollan med 
viktiga saker så som tillfälligt boende, mat-
teplugg och vart Nollan hittar bäst snabb-
mat. De skall helt enkelt se till att Nollan 
får en så bra start på studierna som möjligt. 
Givetvis finns även ditt phadderi Kretsn hos 
dig, ofta närmare än du tror.

Som avslutning på detta brev vill jag re-
kommendera att du tar del av denna Nolle 
period, inte för vår skull utan för din egen 
skull. Många studenter pratar om hur roligt 
de hade under sitt Nolle-P, ett minne för 
livet. Vi finns till för att göra ditt Nolle-P till 
ett episkt minne som består!
Ännu än gång hälsar vi Nollan välkommen 
till Elektronikdesignprogrammet vid Cam-
pus Norrköping.

Med varma hälsningar, Kretsn 7E0

General Stein von Zimtkaiser
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Hej! 
Välkommen till  
Norrköping och  
välkommen till Studentfiket! 

Studentfiket är ett studentdrivet café som är helt oberoende 
från programtillhörighet och jobbar för att ge tillbaka vår 
vinst till de andra föreningarna på campus.

I Studentfiket accepterar vi tyvärr bara kontantbetalning, men 
vi försöker kompensera mot det genom att hålla låga priser 
och tar endast fem kronor för en kopp kaffe! 

Den första koppen bjuder vi till och med på, så ta med 
Nolleboken till Studentfiket på Täppan plan 5 och få rutan 
ikryssad för att få en gratis te, varm choklad, eller kaffe! 

Vi ses! 
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EV SEKTIONEN VÄLKOMMNAR

Pubba
Onsdag
Tors-fre 18-01

18-22

Klubba
Lördag 23-03

Kårhuset Trappan –  Studenternas vardagsrum. 
Välkommen in vare sig det är dag eller kväll. På 
dagarna erbjuds många platser där du kan sitta 
och plugga. Plugga utan kaffe? Nej, självklart inte! 
Trappan bjuder på kaffe och te hela dagen, välkom-
men hit! 

På kvällarna dressar Trappan om och blir pub, kom 
och ta en öl med vänner, spela biljard och testa på 
våra egengjorda hamburgare. Här finns bland annat 
Månadens burgare och Månadens öl, kul (och gott!) 
att testa!

Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt!

PLUGGA
PUBBA
KLUBBA Plugga

Mån-fre 09-17
Alltid gratis kaffe och te
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Kontakt
Om Nollan har funderingar kring Nolle-P 
kan Nollan höra av sig till Kretsn. Om 
Nollan inte vågar ringa eller inte litar på att 
telefonen fungerar så kan Nollan gå in på 
Kretsns hemsida. För detta rekommenderas 
en dator med Internetanslutning, knappa in 
adressen: www.Kretsn.se På denna sida kan 
Nollan även få tag på de epost-adresser som 
är lämpliga att använda om Nollan vill ställa 
frågor och få svar via e-mail.

Nollepeng
Nollepengen är något bland det bästa Nollan 
kommer att stöta på under sin livstid. När 
Nollan betalat Nollepengen på 600 kr via 
Bankgiro 5627-5449 får Nollan tillträde till 
allt som arrangeras under Nolle-P. Kom ihåg 
att skriva personnummer så att Kretsn vet 
vilka Nollan som har betalat! Som bevis på 
att Nollan har betalat får Nollan ett Nolle-
band att sätta runt handleden. Fördelen med 
Nollebanden är att Nollan slipper krångla 
med massa lösa pengar och dessutom 
blir det mycket billigare än att köpa varje 
aktivitet för sig! Att betala för alla aktiviteter 
för sig skulle bli betydligt dyrare än mot 
Nollepengens pris. Om Nollan inte gillar att 
betala via bankgiro kan Nollan även betala 
Nollepengen under uppropet första dagen.  
Det är givetvis inte ett tvång att betala 
Nollepengen, Nollan kan även välja att bara 
betala för de aktiviteter som lockar Nollan 
mest. Alla Nollan med Nolleband får gå på 
Gasquen. Biljetter till Gasquen släpps i au-
gusti och då är det först till kvarn som gäller.

I Nollepengen ingår:            (pris utan band)
3Cants Fest     60 kr
StuFFs fest     60 kr

Escorts fest     60 kr
Fest-Ns fest     60 kr
Tryckbars fest (Arbisfesten)    80 kr
Gasquesittningen    200 kr
Nollesittningen   450 kr
München Hoben    80 kr

Totalt pris:                  1050 kr
Nollan sparar alltså:    450 kr

Nolleenkät
På Kretsn.se, finns en jättebra enkät. Den 
bör Nollan fylla i och skicka snarast.
Syftet med enkäten är att Nollan ska ha så
roligt som möjligt under Nollans två första 
veckor på Campus Norrköping. Det är av 
yttersta vikt att Nollan fyller i allergier, spe-
cialkost eller annan viktig information.

Kläder
För mycket längesedan började människor
känna ett behov av att dölja sig för andra 
människor (en del har valt att inte göra 
det). Det var då vi började med kläder. 
Dessa varierar för att passa den varierande 
temperaturen, bikini i snöstorm är inte att 
rekommendera, Nollan. Kläder kan vara 
något Nollan har stor användning av under 
Nolle-P. Mycket tid kommer att spenderas 
utomhus så Nollan bör anpassa klädval efter 
såväl solsken som regn.
Det är även så att Nollan kommer att gå på 
en Gasquesittning och en finsittning (Nol-
lesittningen). Nollan ska vara finklädd till 
dessa tillställningar (det allra finaste sparas 
givetvis till Nollesittningen).

Jätteviktig information
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Vett och Etikett
Här följer några bra tips till Nollan så 
Nollan kan lära sig hur man beter sig på 
Campus. Det är viktigt att Nollan känner 
till följande oskrivna lagar.

Hälsning
När Nollan möter en Phadderist ska 
Nollan alltid hälsa på denne. Nollan ska 
alltid vara beredd att möta Phadderister, 
man vet aldrig var och när de dyker upp. 
Phadderister har en förmåga att vara där 
man minst anar. Möter Nollan 3 eller 
färre Phadderister ska Nollan hälsa med 
”God dag, Phadderister”. Nollan kan även 
använda alternativen ”God morgon” eller 
”God kväll” om det faller sig lämpligt. 
Om antalet Phadderister är 4 eller fler ska 
Nollan byta ut Phadderister till Phadderiet 
och istället yttra ”God dag, Phadderiet”.

Tidspassning
På campus använder vi oss av 
”Den akademiska kvarten”, det innebär 
att Nollan får anlända upp till 15 minuter 
efter utsatt tid på föreläsningsschemat. 
Står det 12 på Nollans schema kan Nollan 
utan att skämmas anlända 12:14:58 men 
det är bra att vara där lite innan, Nollan. 
Föreläsaren börjar föreläsningen 12:15:00, 
och då är det mycket uppskattat att man 
redan sitter ner och är redo för föreläsnin-
gen. Det finns undantag då akademisk 
kvart inte gäller, dessa är tillexempel 
Tentor. När det på schemat står tider där 
minuterna är utskrivna (12.00) är det 
exakt den tiden som gäller och inte den
akademiska kvarten. På Phadderiets sam-
lingar är det inte heller någon akademisk 
kvart, så kom i tid, Nollan.

MorgonGympa
Varje förmiddag bör Nollan träffa Phad-
deriet, vid MorgonGympa (se schemat) 
där får Nollan viktig information om 
vad som händer under dagen samtidigt 
som Nollan får rör lite på sig under den 
livsviktiga morgongymnastiken. Allt för 
att Nollan ska klara av dagen så bra som 
möjligt.

Megaluren
Megaluren är en fin uppfinning som är till
för att Nollan ska höra sitt Phadderi och
höra all den viktiga information som de 
ger Nollan. Så Nollan, lyssna när Nollan 
hör megaluren.

Gyckel
På universitet är en vanligt förekommande
aktivitet så kallade gyckel. Dessa syns 
främst på tillställningar som fester, möten 
eller andra tillställningar (OBS. roligt, 
Nollan). Dessa går till så att någonting, 
som t.ex. en sång, dans eller något annat 
spelas upp i ordnade, eller för den delen, 
oordnade, former. Dessa kan planeras 
under en lång tid och vara flera minuter 
långa eller så kallade spontangyckel
som sker helt utan förberedelser.
Gyckel är en sorts konstform som är 
väldigt uppskattad, men ett gyckel kan 
också få kritik, och därför är det viktigt 
att tänka på att ett gyckel aldrig får vara 
kränkande. Så kila iväg till tänkarstolen 
(toaletten) och börja fila på storartade 
skådespel, finstämda sånger eller totalt 
urflippade musikaler! Om inte det tilltalar 
Nollan så går det också bra att bara njuta 
av det som komma skall.
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Kretsns Historia
Kretsn skapades i tidernas begynnelse. Detta var under samma kaotiska tid som 
universums lagar fastslogs och ungefär då Täppan byggdes och strax innan big 
bang. Detta ögonblick kan spåras med hjälp av universums bakgrundsstråln-
ing då det har visat sig finnas spår av kanel som utgavs då Kretsn skapade alla 
elektromagnetiska lagar. Skapelseögonblicket kan även spåras med hjälp av de 
övertoner i jordens gravitationsfält som uppstod då Kretsn böjde rymd-tiden 
och trotsade alla nyblivna naturlagar (det var så kvantfysik uppfann). Då i detta 
magiska ögonblick i ett elektromagnetiskt fält nära ett trasigt vägguttag i Täppan 
plan 4 – började de sju  existera i vår värd.
 
Där stod de, Kretsn det ledande phadderiet, i sina bruna  mäktiga kåpor, ly-
sande röda ögon och med en svag doft av kanel, utstrålande av ändlös kunskap 
från sandaler till huva. För att vanliga dödliga och Nolla skulle kunna tilltala de 
sju, gav dem sig själva namnet Stein.

De sju ville ha något att göra och bestämde sig då för att tillsammans med de tre 
andra phadderierna Familjen, Legionen och N-phadderiet; skydda Nollan mot 
allt ont i världen! 
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Deg:
25 g jäst för söta degar
75 g smör
2.5 dl mjölk
0.5 dl strösocker
21krm salt
3/2 tsk malen kardemumma
ca 5-7 dl vetemjöl
Fyllning:
50 g smör
1/2 dl strösocker
mycket kanel (minst 1 msk)
Pensling:
1 st ägg

0. Smula ner jästen i en degbunke.
1. Smält smöret i en kastrull utan att det kokar. Tillsätt mjölken. Rör om och låt det bli 
fingervarmt 37°C om det inte redan är det.
2. Rör ut jästen i lite av degvätskan och tillsätt sedan resten.
3. Tillsätt salt, socker och kardemumma och rör om.
4. Mät upp vetemjölet i litermått eller väg det.
5. Arbeta in vetemjölet i degen. När degen är mjuk och smidig och släpper bunkens kanter är den 
klar. 
6. Låt degen jäsa till dubbel storlek under bakhandduk ca 30-45 minuter.
7. Under tiden degen jäser mäter du upp smör, strösocker och kanel i en bunke. Låt stå framme 
minst 15-30 min så att smöret blir mjukt.
8. vispa till en jämn smet.
9. När degen jäst färdigt, häll upp den på ett mjölat bakbord.
10. Kavla ut degdelen till en rektangulär platta, ca 20 x 50 cm.
11. Bred på fyllningen (om du gör en sats) och rulla ihop.
12.Skär ca 1 ½ cm tjocka skivor och lägg dem i bullformar med snittytan uppåt.
13.Låt jäsa under bakhandduk ca 30-45 minuter.
14.Pensling och garnering:
Vispa upp ägget och sätt på ugnen under slutet av jästiden.
15.Pensla försiktigt på de färdigjästa bullarna (inte trycka hårt). Strö över pärlsocker.
16.Grädda mitt i ugnen i 225°C i 8-10 minuter eller i varmluftsugn 200°C i 10-12 minuter tills 
bullarna fått fin gyllenbrun färg.
17. klart!

bakning

något gott till nollan
Då Kretsn El-skar nollan vill kretsn dela med sig av deras magiska kanelbulle recept.
Om nollan skulle få dåligt samvete för att han har så många goda kanelbullar kan nollan 
självklart dela med sig till andra nollan.
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Stein von Faulenzer

Karaktäristerik:  binär
Reservdelar: nollor och ettor
El-skar: logik
Triggar på: logisk etta
Slagord: kaaanske
Närmar sig: två

Stein von Einbyte

Karaktäristerik:  Error in Com-
pile
Reservdelar: Diode
El-skar: LED
Triggar på: 0.7
Slagord: Null Resistance
Närmar sig: Division by zero
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Karaktäristik: Går som på räls
Reservdelar: WD-40 & Greger
El-skar: Zimtschnecken
Triggar på: Plätering
Slagord: Vädret!
Närmar sig: Syntax ERROR

Stein von Erbärmlichbart

Karakärisktik: Negativ
Reservdelar: ua741
El-skar: Förstärkning
Triggar på: 5V
Slagord: Va?
närmar sig: Oklart

Stein von AusGießen
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Karaktäristerik:  De blir som de 
blir
Reservdelar: Wienerbröd
El-skar: Otto
Triggar på: Rising edge
Slagord: Jaja
Närmar sig: Kortslutning

Stein von Geldleicht

Karaktäristisk: De e som de e
Reservdelar: Snöbollar 
Elskar: Häfvöl
Triggar på: 2,1
Slagord: Pass
Närmar sig: Skäggväxt

Stein von Schneemann



15

Karaktäristik:
Kanelskägg

Reservdelar: 
404 not found

El-skar: 
Nollan

Triggar på: 
Da bomb

Slagord: 
Kaneeel

Närmar sig: 
∞ + ∞

General
Stein von Zimtkaiser
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PHADDERIET

Phadderier på Campus
Förutom Kretsn traskar det omkring ytterligare tre Phadderier på Campus som skyddar sina 
Nollan på andra utbildningar. För att Nollan inte ska förväxla Phadderisterna med studenter 
(eller andra som driver omkring på Campus) följer här en presentation av hur dessa ser ut. 
Kom ihåg att hälsa! Jätteviktigt, Nollan.

S P A C E S T A R
 S

16/17

F 
A M

 I L J E N 2016
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Festerierna på Campus  finns till för att 
just du, Nollan, ska trivas och ha roligt. De 
ordnar allt ifrån tema-fester på Kårhuset 
Trappan till de mest knasiga lekstunderna 
i Folkparken. Det är svårt att missa en 
festerist “in action” eftersom de alltid 
sprider sin generösa festglädje omkring 
sig. De kan ibland tyckas komplett tokiga, 
men inom varje festerist bor en riktig 
student. Kom ihåg dessa glada ansikten 
Nollan, du kommer med säkerhet att stöta 
på dem många gånger under ditt första år 
vid LiTH.

På nästa uppslag hittar du ditt egna festeri, 
3Cant. De längtar så mycket efter att få 
träffa och lära känna dig. 

FESTERIERNA

festeri för:
Grafisk design och kommunikation
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festeri för:
SamhälletsLogistik
Flygtrafik och Logistik

festeri fö:
Byggnadteknik
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FESTERIERNA

3Cant Civilingenjörernas festeri
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Civilingenjörernas festeri

3Cant
3Cant
trecant

www.3cant.com
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MEDLEY CENTRALBADET 
Mycket mer än bara bad!

Medley Centralbadet, Norrköping
medley.se/centralbadet •  Tel 0771-586 000

Gym, gruppträning & bad
Träna och bada så mycket du vill! Hos oss 
kan du både motionssimma och leka i någon 
av våra bassänger eller i äventyrsbadet. Vi 
har också ett brett utbud av gruppträning 
och ett fräscht gym med både maskiner och 
fria vikter. Självklart kan du också träna med 
PT, personlig tränare!

Orka plugga
Visste du att fysisk aktivitet förbättrar dina 
studieresultat och din inlärningsförmåga? 
Dessutom får du en stark och frisk kropp 
som orkar mer. 

På Medley har vi ett riktigt bra kort för dig 
som är student. Studentkortet finns i nivå 
Guld, vilket ger dig full tillgång till alla våra 
anläggningar i hela Sverige, alla dagar och 
alla tider. Kortet kostar 345 kr/mån. Läs mer 
på medley.se/student 

Vill du bara bada och träna på vardagar 
före kl 15.00 på Medley Centralbadet i 
Norrköping erbjuder vi ett medlemskap i 
nivå brons. Bronskortet kostar 290 kr/mån.

FÖR 345KR/MÅNAD!

HELA SVERIGE
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Nollebricka
När man börjar studera så lär man känna många nya människor och 
många vill lära känna Nollan. För att underlätta namninlärandet så har 
alla Nollan som börjar på LiU en tingest på sig där Nollans namn står 
klart och tydligt. De olika utbildningarna har olika tingestar på sig. Detta 
för att varje utbildnings faddrar ska kunna se till att Nollan inte kommer 
bort.

“Miss World”-band
Nollan som börjar på ED ska bära ett “Miss World”-band. Detta ska 
nollan fabricera och ha med sig till Norrköping.
Nollebrickan ska vara av gult tåligt tyg med en bredd på 12.14cm. På 
bandet ska Nollans namn stå med svarta bokstäver med en höjd på 
8.06cm.

Eftersom Kretsn tycker att Nollans säkerhet är väldigt viktig så ska det på
insidan av bandet finnas kontaktuppgifter till en nära anhörig till Nollan. 
Detta
är väldigt bra ifall att det mot förmodan händer Nollan något.
Givetvis så ska Elektronikdesigns logotyp vara presenterad. Nollan
får även pluspoäng om Nollans band lyser eller blinkar.
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Overallen
Overallen är det perfekta klädvalet då det 
nalkas kravall eller liknande. Den kan 
bäras i alla väder och tål både regn och 
smuts. Overallen smyckas med märken 
som studenten köper eller byter till sig. 
Nollan kommer att få möjlighet att köpa 
sig en egen overall efter Nolle-P. 

Overallen beskriver mycket mer än vad 
man tror. Alla olika program och utbild-
ningar har sin egen färg på  overallen samt 

revärerna som smyckar overallens sidor.
Fadder 
En fadder är en student med ansvar för att 
sköta den direkta kontakten med Nollan. 
Alltid klädd i overall och fadder-tischa. 
Det cirkulerar rykten om att faddrarna 
inte har några andra kläder än overaller-
na. 
En fadders främsta uppgift är att alltid 
vara redo att hjälpa Nollan med det som 
behövs.

ED-Overallen

Tekniksa Högskolan 
märket skall 
pryda den högra sidan.

Revärerna beskriv-
er tillsammans med  
overallens färg vilket 
program man går. Det 
betyder att Nollan får 
guldrevär.

Linköpings Universitets märke 
sitter på vänsterarmen

Sektionsmärket bärs med 
stolthet, närmast hjärtat, 

Nollan.

Studentens namn 
brukar pryda det högra 
byxbenet så alla kan se. Det är tradition att 

skriva söta och roliga 
hälsningar på varan-

dras overaller. Man 
kan även fästa andra 

roliga dekorationer på 
overallen. Låt fantasin 

flöda, Nollan.

Du doftar som 

kanel
och lödkolv <3O

T
T
O

U = I*R
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Vem är vem på Campus
 olika utbildningar

GDK
Grafisk design och 
kommunikation
Phadderi: Legionen
Festeri: Tryckbar

Högskoleingenjörer
T.ex. Byggteknik
Phadderi: N-Phadderiet
Festeri: Fest-N

MT
Civilingenjör 
Medieteknik
Phadderi: Legionen
Festeri: 3Cant

KTS, FTL, SL
- Civilingenjör Kom-
munikation, transport 
& samhälle  
- Flygtrafik & logistik  
- Samhällets logistik
Phadderi: Familjen
Festeri: 3Cant, Escort

Följande utbildningar finns också i Norrköping

Miljövetare

Lärare

Sjuksköterskor

Samhälls- och kulturanalys

Kultur, Samhälle och Mediagestaltning

Arbetsterapeuter

Socionomer
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VETT OCH ETIKETT

GDK

ED

SL, FTL

BYGG

KTS

MT

GDK - Grafisk design 
och Kommunikation

MT - Medieteknik

ED - Elektronikdesign

KTS - Kommunikation, 
transport och samhälle

SL - Samhällets logistik

FTL - Flygtrafik och 
logistik

Bygg - Byggnadsteknik

SEKTIONERPHADDERIER FESTERIER



27

Letar Nollan efter mer information 
kring studiestarten? Kika in
www.liu.se/utbildning/antagen
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STUDENTFIKET

Ordlista

Armband
Sitter på Nollans arm under Nolle-P, bör
ej klippas bort (används för att visa att
Nollan har betalt Nollepeng).

CSN
De lånar ut pengar till Nollan.

Dugga
Ett annat ord för kontrollskrivning vilka 
är väldigt bra att klara Nollan.

Filfak
Filosofiska fakulteten.

Gasque
Sittning där Nollan bär finkläder, äter mat 
och roar sig.

Kravall
Fester där man bär overall (står för ”krav
på overall”).

Kåravgift
Avgift som betalas av studenter för att
föra LinTek framåt.

Ladok
Hemlig låda, där Nollans akademiska
poäng lagras.

LinTek
Din studentkår, Nollan. De hjälper Nollan 
och alla studenter samt ser till att dessa 
trivs på Univeritetet.

LiU-kort
Medtages alltid på Trappan och gör att 
Nollan kan ta sig runt på Campus

München Hoben
Superkul oktoberfest i Linköping som
hålls under Nolle-P, missa inte den!

“Mellan husen”
Bra mötesplats mellan Täppan och
Kåkenhus där Nollan säkerligen kommer 
stämma träff med andra Nollan.

Märken
Finns på overallen och är en typ av deko-
ration.

Nollan
Så benämns alla nya studenter under
Nolle-P. Detta sker inte för att på något
sätt markera värde, utan för att de
nyintagna inte räknas som ettor förrän
Nolle-P är slut.

Nollebricka
Vackert band dekorerad med Nollans
namn, som bör bäras dag som natt.
Underlättar när Nollan ska lära sig 
namnen på andra Nollan. Ska ej förväxlas 
med nollebandet Nollan har runt han-
dleden.

Nolle-P
På högskolan indelas varje termin i två
perioder. I ettan läser Nollan period 1 till
4 och i tvåan från 5 till 8 osv. Inskolnings-
perioden ligger innan period 1 därför
kallas den för period 0, Nolle-P.
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ANONSER

Nollepeng
Ger Nollan tillgång till evenemang och
annat som arrangeras under Nolle-P.

Ohms Lag
Förutom att vara kanske den viktigaste 
lagen i Svearike så ropar även ED-Nollan 
Ohms Lag istället för omstart som de 
andra Nollan gör vid gyckel Nollan.

Overall
Bekvämt och oömt klädesplagg som visar
vilken sektion man tillhör.

Tenta-P
En period fylld med trevliga tentor som
är allt annat än omöjliga, Nollan.

Trappan
Studenternas helt egna kårhus. Här finns
alla kårer, kårservice och mycket annat
som man som student behöver. Självklart
kan man även äta, dricka och roa sig här
också, Nollan.

Ölhäfv
Sofistikerat sätt att med hast dricka alko-
holfri maltdryck.
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Schema Nolle-P 2016
Datum/Tid Aktivitet    Plats

Tisdag 16/8    
09:00  Upprop     TP55 (tredje våningen i täppan, plan 5) 
12:00  Lunch     Campus 
13:00  Introshow!    Arbis 
16:00 - 17:00 Introduktionsföreläsning   K4 
18:00 - 21:00 Lekar i folkparken   Folkparken 
   
Onsdag 17/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen 
12:00  Matlådans dag    Microrummet (Plan 5) 
18:00  Förfest med faddrar   KP 
22:00 - 01:00 3Cants fest    Trappan 
   
Torsdag 18/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen 
18:00  Sektionskväll    Vattentornet 
   
Fredag 19/8   
18:00  Grillförfest med faddrar   okänd plats 
22:00 - 01:00 StuFFs fest    Trappan 
   
Lördag 20/8   
12:00  Vilse i Peking    Mellan husen 
18:00 - 22:00 Gasquesittning    Trappan 
22:00 - 03:00  Fest-Ns fest    Trappan 
   
Söndag 21/8   
12:15  Slagphältet    Himmelstalund 
20:00  Filmkväll!    Trappan 
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Datum/Tid Aktivitet    Plats

Måndag 22/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen
12:15  Föreläsning Sveriges Ingenjörer  k4 
18:00  Förfest med faddrar    Gripens Innergård 
22:00 - 01:00 Tryckbars fest    Arbis 
   
Tisdag 23/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen 
12:15  Något kul    Mellan husen 
17:30  Samling för att gå mot folkparken  Mellan husen 
18:00 - ca 21:00 Sektionskampen     Folkparken 
   
Onsdag 24/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen
12:00   Buss till Linköping   Mellan husen
13:30  Picknick i Hobenkön   Campus Valla 
17:30 - ca 02:00 München Hoben    Campus Valla 
  
Torsdag 25/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen 
12:15  Något läskigt    Mellan husen 
17:00 - 22:00 Mattemys och film   Täppan 
   
Fredag 26/8   
10:00  Morgongympa med Kretsn!  Mellan husen 
19:00  Sektionskväll    Vattentornet 
   
Lördag 27/8   

17:30  Fördrink med 3Cant   DK 
18:30  Nollesittning    Flygeln 
22:00 - 03:00 Eftersläpp    Trappan 
   
Söndag 28/8   
14:00  Ettans dag!    TP55
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Schemaförklaring
Upprop
För att få sin plats på utbildningen måste
Nollan närvara på uppropet! Jätteviktigt!

Introshow
Phadderier och festerier visar upp sig. 
Skirk högt(!) när Kretsn Introduceras.

Lekar i folkparken
Anordnas gemensamt av festerierna på
LiTH. Inga alkoholhaltiga drycker får
förmundigas, Nollan!

Morgongympa med 
Kretsn
Varje förmiddag bör Nollan träffa
Phadderiet (se schemat, Nollan). Vid
Morgongympan får Nollan viktig infor-
mation om vad som kommer hända under
dagen. samt genomföra den väldigt
viktiga morgongympan för att Nollan ska
orka med dagen.

Lunchföreläsning 
Sveriges Ingenjörer
Sveriges ingenjörer har föreläsning under 
lunchen och berättar spännande saker 
som Nollan kan ha nytta av i sin tid både 
under och efter studietiden. En lättare 
lunch serveras i samband med detta.

Förfest med 
faddrarna
De trevliga och generösa faddrarna kom-
mer bjuda på en tillställning onsdagen
den 19/8. 3Cants fest!

Matlådans dag
Nollan tar med sig matlåda till skolan och
äter denna tillsammans med faddrar och
Kretsn. 

Sektionskväll på 
Vattentornet
En trevlig kväll på vattentornet där Nollan
träffar sektionens styrelse och övar
inför sektionskampen, så Nollan vinner
och gör sin sektion extra stolta. Kanske
bjuder sektionen Nollan på något
smaskigt att äta med…

Grillfest på okänd 
plats
Förfest som äger rum på en ännu hemlig 
plats. Nollan får förhoppningsvis reda 
på vart denna plats är innan nollan ska 
dit. Till denna plats kan nollan ta med 
sig godsaker att grilla för att sedan gå till 
StuFFs fest på trappan!

Vilse i Peking
En händelserik dag där Nollan kommer få 
träffa Nollan från de andra programmen 
mer. Nollan kommer få se lite mer utav 
Norrköping (det finns nämligen lite mer 
än bara ett universitet i Norrköping). Ät 
en stadig måltid innan Nollan och det kan 
vara en idé att ta ett litet snack att smaska 
på. Vatten kommer finnas tillgängligt, 
banga inte Nollan.

Gasquesittning
Det är dags för Nollans första finsittning 
där Nollan får äta propert tillsammans
med Nollan från andra utbildningar vid
LiTH. Nolleband, Nollan! Eftersläpp på 
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trappan som Fest-N annordnar.

Slagphältet
Frisk luft är nyttigt, och detta förtär
Nollan med fördel ute på Slagphältet,
Himmelstalund, i samband med diverse
aktiviteter. Mycket trevligt Nollan.

Arbisfesten
GDK:s festeri Tryckbar bjuder på fest på 
Arbis, Nollan! Jätteroligt!

Sektionskampen
Den stora sammandrabbningen sektioner-
na emellan. kvällen kommer inehålla 
många roliga tävlingar sektionerna 
emellan och det är yterst fördelaktigt om 
nollan kommer!

München Hoben
Nollans egen kår, LinTek, bjuder på en 
jättestor fest i Linköping. Det dricks ur 
stora sejdlar fyllda med ambrosia och det 
bjuds på konsert för den musikintresse-
rade, Nollan!

Mattemys
Stubinen visar film, Studentfiket säljer 
kaffe & mattefaddrar finns på plats! Ytterst 
fördelaktigt inför kontrollskrivningen 
Nollan!

Fördrink
Nollan samlas på DKs innegård och 
bjuds på en fördrink och lite mingel för 
att sedan i gemensam trupp röra sig mot 
Nollesittningen.

Nollesittning
Den stora dagen är kommen, Nollan. 
Nu är det finkläderna på som gäller, för 
efter fördrinken tar vi oss till Flygeln där 
den euforiska Nollesittningen äger rum. 
Det bjuds på mat och dryck samt massor 
av annat skoj! Efter sittningen är det ett 
gigantiskt eftersläpp på Trappan! Detta är 
kvällen då Nollan blir Ettan!

Ettans dag
Denna dag vaknar Nollan upp som Ettan 
och kommer att samlas med ett mystiskt 
sällskap och äta diverse fördelaktiga saker 
såhär dagen efter en Nollesittning.
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BLI MEDLEM!

Vi är Linköpings teknologers studentkår - din kår!

Vi arbetar för att du ska få en så bra utbildning som möjligt, en 
minnesrik studietid och för att du ska få rätt jobb efter dina stu-

dier. LinTek finns på alla nivåer på universitetet och ju fler vi är 
desto mer kan vi påverka. Bli medlem redan idag!

(Som medlem i kåren får du dessutom massor av förmåner och 
rabatter på allt ifrån kaffe till fester!)

www.lintek.liu.se

lintekvidliu

lintek_liu

Hej Nollan!
Linus heter jag. Visste du 
att det är LinTek som står 
bakom Nolle-P? Gå in på 
LinTeks hemsida för att 
spana in vilka andra bra 

och roliga saker vi brukar 
hitta på!

Hej!
Jag heter Linnea. Som mottagningsansvarig på LinTek ansvarar 
jag för din mottagning här på Campus Norrköping. Jag har själv 
varit Nollan och minns det som superkul men också lite pirrigt. 
Om du funderar på något inför eller under ditt Nolle-P så hjälper 
jag dig gärna. Maila, messa, ring eller ropa. Vi ses i augusti! 

Linnea Michel
ma-nkpg@lintek.liu.se 
0723-41 23 42
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Arare humane est, (på svenska: ”det är mänskligt att fela”), och på samma gång 
är det mänskligt att glömma. Därför kom en gammal phadderist på den mycket 
användbara ”kom-ihåg-listan”. Trots att denna phadderist har patent på denna 
uppfinning har phadderisten bestämt sig för att låta Nollan låna denna uppfinning 
då phadderister gör allt för Nollan.

Phadderiet har även tagit sig friheten att sätta ihop en egen kom-ihåg-lista som 
vi hoppas att Nollan kommer att ha stor användning av när Nollan ska komma 
igång här i Norrköping. Så Nollan läs och gör det Nollan inte redan har gjort. 

• Läs Nollans Bok (det har Nollan förmodligen gjort då Nollan kommit till  
 den sista sidan i den).
• Betala Nollepengen: 600 svenska riksdaler, ange personnummer och 
 skicka in det på bankgiro numret: 5627-5449.
• Ta ställning till Kåravgiften och betala, kanske...
• Fyll i Nollankäten på www.Kretsn.se.
• Packa ner tjusig klänning och/eller snitsig kostym till sittningen, samt  
 lämpliga skor.
• Har Nollan inte sökt studiemedel från CSN så gör det Nollan, om Nollan  
 vill ha studiemedel. 
• Hitta bostad i Norrköping. Se Kretsn.se för tips till bostadssökningen.
• Lär dig laga mat. Äta bör man, annars dör man, Nollan.
• Krama Mor och Far innan Nollan åker.
• Tag med tandborsten (tandtrollen behöver hem men inte i Nollans mun).
• Sist, men absolut inte minst… Medtag ett riktigt glatt humör!

Har Nollan några frågor eller behöver hjälp med något så kan Nollan kontakta 
phadderiet på:
Email: general@Kretsn.se
Tveka inte att ställa alla frågor ni kommer på i sommarvärme

Inte glömma, nollan



39

finn fem fel



BAKSIDA

på Kretsn.se kan du få mer information, hitta 
dit schema eller varför inte höra av dig om du 
har några frågor.


