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Välkommen till ED önskar 
Sektionsstyrelsen!

Hej! 

Stora gratulationer till dig som blivit antagen till studierna på Linköpings universitet, 
speciellt till Campus Norrköping och Elektronikdesign! Jag vill även välkomna dig in 
i gemenskapen på Civilingenjörsprogrammet för Elektronikdesign. Under dina två 
första veckor kommer du inleda studierna med en Matematisk grundkurs, träffa dina 
klasskamrater och göra olika aktiviteter. Du kommer även att stöta på faddrar, äldre 
studenter som jobbar ideellt för att göra mottagningen så bra som möjligt. 

Ditt program tillhör ED-sektionen och vi i sektionsstyrelsen 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 (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. 

Gratulerar till ett bra val! Vi ses under mottagningen. 

Olle Lindström
Ordförande ED-sektionen 18/19 
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Generals hälsning

4

Du har valt att studera 
Elektronikdesign vid Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. 
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  
uppropet 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  
läsperiod och Nollan kallas för Nollan 
därför att Nollan inte blir etta förrän 
efter sista dagen på Nolle-P. Nolle-P 
är ingenting som ska förknippas med 
något dåligt, denna period är endast till 
för att Nollan skall känna sig  
välkommen till studentlivet, lära sig 
hitta i Norrköping 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 gymnsiematten. Ett tips är 
den nätbaserade kursen på 

www.sommarmatte.se där man helt 

gratis kan anmäla sig. Det är helt frivilligt och 
man väljer själv om man vill slutföra kursen, 
men Kretsn rekommenderar Nollan att ge det 
ett försök! 

På www.kretsn.se finns det lite mer               
repetitionsmaterial och Nollan kan även 
finna information om scheman, se bilder och 
ställa frågor till Kretsn. Där finns även en             
nolle-enkät Nollan kan fylla i. Kretsn            
rekommenderar 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 
anordnar Nolle-P gör det för just er.

Faddrarna kommer vara med på alla            
aktiviteter och de kan vara behjälplig Nollan 
med viktiga saker så som tillfälligt boende, 
matteplugg och vart Nollan hittar bäst 
snabbmat. 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             
rekommendera 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 Campus 
Norrköping

Med varma hälsningar, Kretsn 7E2

General Einwar auf 
Schaltungmeister



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!
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Jätteviktig info
Kontakt

Om Nollan har funderingar kring Nolle-P 
kan Nollan gå in på Kretsns hemsida. 
För detta rekommenderas nånting med 
Internetanslutning, knappa in adressen: 
www.kretsn.se På denna sida kan Nollan 
få tag på de epost-adresser som är 
lämpliga att använda om Nollan vill ställa 
frågor och få svar via e-mail. 

Nolle-enkät

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, 
specialkost eller annan viktig information. 
Av denna anledning är hela Campus en 
nötfri zon.

Kläder
För mycket länge sedan 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, badkläder 
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 
(Nollesittningen). Nollan ska vara finklädd 
till dessa tillställningar (det allra finaste 
sparas givetvis till Nollesittningen).

Nolleband

Nollebandet (ej att förväxlas med 
Nollebrickan) är något bland det bästa 
Nollan kommer att stöta på under sin 
livstid. Nollebandet kan köpas på plats, 
enklast med swish, när Nollan kommer 
första dagen (OBS inga kontanter, har 
Nolllan inte swish får Nollan info om 
banköverföring) . Som bevis på att Nollan 
har betalat får Nollan ett Nolleband 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! Det är givetvis inte ett 
tvång att köpa ett Nolleband, 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 augusti och då är det 
först till kvarn som gäller. 

I Nollebandet ingår: 
3Cants fest
Escorts fest
Fest-Ns fest
Tryckbars fest 
Stuff-fest
Gasquesittningen
Nollesittningen
München Hoben

Totalt pris:   
Nolleband:  
Nollan sparar alltså:

(pris utan band)
70 kr
90 kr 
70 kr
70 kr
90 kr

220  kr
430  kr

90  kr

1130 kr
650 kr 
480 kr
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Kretsns historia
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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 
bakgrundsstrålning 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 uppfanns). Då i detta magiska ögonblick 
i ett elektromagnetiskt fält nära ett trasigt vägguttag i 
Täppan plan 4 - började de sju existera i vår värld.

Där stod de, Kretsn det ledande phadderiet, i sina bruna 
mäktiga kåpor, lysande röda ögon och med en svag doft av 
kanel, utstrålande av ändlös kunskap från sandaler till 
huva. För att vanliga dödliga och Nollan skulle kunna 
tilltala de sju, gav dem sig själva namnet Einwar.

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!



General Einwar auf 
Schaltungmeister
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Karaktäristik: Mäktig
Reservdelar: 9V batteri
El-skar: Nollan
Triggar på: infinitive 
loops
Slagord: självklart
Närmar sig: -3dB



Einwar von 
Phasenverschiebung

Karaktäristik: LSE
(Least Significant Einwar)
Reservdelar: Eltejp och 
piprensare
El-skar: nästlade loopar
Triggar på: Fichtl’s Lied
Slagord: Ohm jag kan
Närmar sig:minimal SP.form

Einwar der 
Zauberfahrrad

Karaktäristik: kaHRaKäustik
Reservdelar: Luxorparts CLP 
Kedjespray 200 ml
El-skar: Einwar von 
Zauberfahrrad
Triggar på: okända .exe filer
Slagord: Hinter schwedischen 
Gardinen sitzen
Närmar sig: endast bestå av rost
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Einwar von 
Wechselrichter

Karaktäristik: 
Godtyckligt portabel
Reservdelar: 
Banankontakter och lim
El-skar: very high speed 
integrated circuit hardware 
description language
Triggar på: cot(π)
Slagord:  EINWAR ÄR GLUTEN
Närmar sig: 
dubbel invertering

Einwar von 
Einzelwertzerlegung

Karaktäristik: Fasförskjuten
Reservdelar: Nollvektorn
El-skar: bulle med kanel
Triggar på: Maclaurinpolynom
Slagord: Tråkigt, Onödigt
Närmar sig: cot(0)
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Einwar von
 Kurzgeschlossen

Karaktäristik: Kontinuerlig
Reservdelar: AD8495
El-skar: Spratt
Triggar på: VHDL
Slagord: Vizárdiagram

Närmar sig: λ-0

Einwar 
Eichleiter

Karaktäristik: MSE
(Most Siginificant Einwar)
Reservdelar: Kardborre
El-skar: Knappar
Triggar på: Semikolon
Slagord: Tryck!

Närmar sig: ε < 0 
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Studentfiket drivs av och för studenter. Vi är ett café 
helt oberoende från programtillhörighet som jobbar 
för att ge tillbaka vår vinst till andra föreningar på 
campus. Dessutom har vi kaffe för bara 5 kronor 
koppen! Den första bjuder vi till och med på, så ta 
med Nolleboken till Studentfiket på Täppan plan 5 

och få rutan ikryssad för en gratis varmdryck!

Välkommen till Norrköping 
och välkommen till Studentfiket!

Gratis kaffe!
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Andra
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Förutom Kretsn traskar det omkring ytterligare tre Phadderier  (N-Phadderiet, Familjen 
Seastars och Legionen) på Campus som skyddar sina Nollan på andra utbildningar, från 
phadderiet Skurkeriet och annat ont.



LEGIONEN
2018

phadderier
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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.



Vett o Etikett
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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 
(exempelvis en Kretsian) 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” förkortat ”AK”, 
det innebär att Nollan får anlända 
upp till 15 minuter efter utsatt tid på 
föreläsningschemat. 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 
föreläsningen. Det finns undantag då 
akademisk kvart inte gäller, dessa är till 
exempel 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 
samlingar är det inte heller någon 
akademisk kvart, så kom i tid, Nollan.

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.

 

 



Specialerbjudande
till dig som student
Studentmedlemskap 245:-/månad
- Alltid bindningsfritt
- Gäller på två center, 
 Norrköping & Linköping
- Gäller för bad, träning och relaxbad

Välkomna till Centralbadet i Norrköping 
och Linköpings Simhall!

PASSA
PÅ!
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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 Nol-
lans 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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Vad innebär studentlivet på LiU? 

Det får du veta på KALASMOTTAGNINGEN!

Kalasmottagningen är en mässa, en 
introduktion till Östergötland & en 
välkomstkram från universitetet för dig som 
ny student vid LiU. 

Kalasmottagningen huserar i SAAB Arena i Linköping går av stapeln
den 5 SEPTEMBER.    
På mässan möter du lokala företag & studentföreningar. När 
dagen blir till natt börjar en fest utan dess like där en stor (HEMLIG) 
artist spelar på arenans stora scen.     

DET BÄSTA AV ALLT? 
KALASET ÄR GRATIS FÖR ALLA NOLLAN!

Mer information finns på vår hemsida: kalas.liu.se

Vi ses på KALAS!
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OVERALL
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 fad-
der-tischa. Det cirkulerar rykten om att 
faddrarna inte har några andra kläder än 
overallerna. 
En fadders främsta uppgift är att alltid 
vara redo att hjälpa Nollan med det som 
behövs.

ED-Overallen

Tekniska Högskolan- 
märket skall pryda den 
högra sidan.

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

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 varandras overaller. 

Man kan även fästa andra 
roliga dekorationer på over-

allen. Låt fantasin flöda, 
Nollan.

Du doftar som kanel

och lödkolv <3

E
I
N
W
A
R

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

21

GDK
Grafisk design och 
kommunikation
Phadderi: Legionen
Festeri: Tryckbar

Högskoleingenjörer
Byggteknik
Phadderi: N-Phadderiet
Festeri: Fest-Nt

MT
Civilingenjör 
Medieteknik
Phadderi: Legionen
Festeri: 3Cant

KTS, FTL, SL
- Civilingenjör Kommu-
nikation, transport & 
samhälle  
- Flygtransport & 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



SCHEMA
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Datum/tid
Tisdag 21/8:
08.00
09.00
11.30
12.00
13.00-15.00
15.30-16.15
17.15

Onsdag 22/8:
10.00
12.00
18.00-22.00
22.00-01.00

Torsdag 23/8:
10.00
12.15-13.00

17.00-19.00

Fredag 24/8:
10.00
18.00-22-00
22.00-01.00

Lördag 25/8:
13.00-17.00
18.00-22.00
22.00-03.00

Söndag 26/5:
13.30-17.00
20.00-23.00

Aktivitet

Frukost med styrelsen
Upprop
Campusrundvandring
Lunch på Campus
Introshow på Arbis
Introduktionsföreläsning
Lekar i folkparken med 
Festeristerna

Morgongympa
Matlådans dag
Förfest med faddrarna
Djungelvrål

Morgongympa
Lunchföreläsning med 
Sveriges Ingenjörer
Sektionkväll på Vattentornet

Morgongympa
Gasquesittnittning
Glajjfesten

Phadderiernas Skattjakt
Grillförfest med faddrarna
Fest på Trappan

Slagphältet
Mys på Trappan

Vecka 34
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Datum/tid
Måndag 27/8
10.00
18.00-22.00
22.00-01.00

Tisdag 28/8
10.00
12.00
17.30-21.00

Onsdag 29/8
10.00
17.30-02.00

Torsdag 30/8
10.00
12.00
17.00

Fredag 31/8
10.00
12.00
18.00

Lördag 1/9
17.30
18.30-22.00
23.00-03.00

Söndag 26/5

Aktivitet

Morgongympa
Förfest med faddrarna
Flugfesten

Morgongympa
Något spännande, kanske
Sektionskampen

Morgongympa
München Hoben

Morgongympa
Något spännande igen, kanske
Pluggmys/Jättemys i Täppan

Morgongympa
Ännu mer spännande, kanske
Sista kvällen special

Fördrink med 3Cant
Nollesittning på Flygeln
Golden Globe Gala

Nollans dag.

Vecka 34



Schemaförklaring
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ALLMÄNT
Alla samlingar till aktiviteterna sker alltid mellan husen om inget annat anges. Hittar 
Nollan inte, kan Nollan med fördel fråga en overallklädd fadder. Minns inte Nollan hur 
elektronikdesigns overall ser ut, kan Nollan kolla in sidan 20 i Nolleboken.

Symbolen betyder att ingen får alkohol konsumeras under aktiviteten.

Symbolen betyder att Nollan antingen behöver Nollebandet eller köpa en biljett.

MORGONGYMPA
Phadderiet förevisar morgongympa. Viktigt att röra på sig Nollan! 
Nollan behöver inte byta om.

FÖRSTA MORGONEN
Tisdag(21/8): Klockan 08.00 bjuder ED-sektionen Nollan på frukost på campus. 
Fråga en av alla overallklädda faddrar om hjälp för att hitta!
Därefter går vi till salen där uppropet (09.00) är. Väldigt viktigt Nollan!

LUNCHAKTIVITETER
Tisdag(21/8): Lunch på Campus
Första dagen bjuds Nollan på lunch på Campus. Jättegott Nollan!

Onsdag(22/8): Matlådans dag
Nollan tar med fördel med sig en matlåda till en av de centrala parkerna 
och äter denna tillsammans med faddrar. Matlåda är billigt, Nollan!

Torsdag(23/8): Lunchföreläsning Sveriges ingenjörer
Sveriges ingenjörer håller en kul föreläsning.
Det bjuds på lunch Nollan! Mums!

Tisdag(28/8), Torsdag(30/8), Fredag(31/8): 
Kanske något spännande mellan husen att kolla på. Spännande Nollan!

ANDRA AKTIVITETER
Tisdag(21/8): Introduktionsföreläsning
Här blir nollan introducerad till sitt program och de kommande studierna 
på Campus Norrköping. Typiskt bra att ha med papper och penna Nollan!

Tisdag(21/8): Introshow
På Arbis bjuds Nollan på en storslagen show av phadderierna och festerierna. 
Detta vill Nollan absolut inte missa!
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Tisdag(21/8): Lekar i Folkparken
Nollan får möjligheten att delta i roliga lekar tillsammans med festerierna i 
Norköpings världsberömda folkpark.

Onsdag(22/8): Förfest med faddrar
Ett utmärkt tillfälle att umgås och bilda gemenskap med faddrar och andra 
Nollan, Nollan. Glöm inte att äta innan Nollan!

Onsdag(22/8): 3Cant presenterar: Djungelvrål
Ikväll får du dansa dig svetig till djungeltrummans beat, eller äta dig mätt på 
salta lakritsapor.

Torsdag(23/8): Sektionskväll på Vattentornet
En trevlig kväll på Vattentornet där Nollan träffar ED-sektionen styrelse och 
övar inför sektionskampen, så Nollan vinner och gör sin sektion extra Stolta. 
Kanske bjuder sektionen Nollan på något smaskigt att äta med...

Fredag(24/8): Gasquesittning på Trappan
Nollan får klä sig riktigt fin och gå på sin första sittning. Se till att ha skjortan 
struken eller klänningen provad.

Fredag (24/9): Fest-n presenterar: Glajjfesten
På med favvobrillorna för här kör vi med SHADEZ INOMHUS

Lördag(25/8): Phadderiernas Skattjakt
Phadderierna har gjort en skattjakt för Nollan och vem vet vad det finns för 
skatter som Nollan kan hitta på vägen. Ät en stadig måltid innan, bär kläder 
efter väder och Nollan behöver inte vara orolig, det kommer finnas lite att äta 
och dricka på vägen.

Lördag(25/8): Grillförfest med faddrar Nollan bjuds på förfest! Här finns 
det möjlighet för Nollan att chilla och grilla.

Lördag(25/8): Fest på Trappan
En härlig fest på Trappan låter väl fantastiskt Nollan?

Söndag(26/8): Slagphältet
För Nollan kan alla LiUs föreningar framstå som en djungel. Här får Nollan 
chans att bekanta sig med dem lite mer. Inhalera frisk luft och samla poäng i 
de olika aktiviteterna och lekarna för att vinna på det stora Slagphältet.

Söndag(26/8): Mys på Trappan
På Trappan kan Nollan slappna av och njuta av en riktig filmkväll eller 
spendera kvällen med spel och plugg. Finns mat att köpa på plats innan om 
Nollan vill.
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Måndag(27/8): Förfest med faddrar
Ett utmärkt tillfälle att umgås och bilda gemenskap med faddrar och andra 
Nollan, Nollan. Glöm inte att äta innan Nollan!

Måndag(27/8): Tryckbars presenterar: Flugfesten
Tryckbar välkommnar Nollan på flugfest! Dra på din fränaste fluga och dansa 
hela natten lång, eller häng med dina nyfunna vänner - två flugor i en smäll!

Tisdag(28/8): Sektionskampen
Den mest ärofyllda tävlingen sektionerna emellan. Skratt, svett och segervrål 
utlovas! Nollan bör heja så ljudligt som möjligt på sina deltagare!

Onsdag(29/8): München Hoben
Nollans egen kår, LinTek, anordnar en jättefest utan dess like i grannstaden 
Linköping, där man dricker ur stora sejdlar fyllda med underbar dryck. 
Dessutom bjuds det på konsert, Nollan. Faddrar kommer hjälpa Nollan både 
dit och hem.

Torsdag(30/8): Sektionsmys/Pluggstuga i Täppan
Idag får Nollan träffa sektionen och plugga eller prata om t.ex. hur rolig 
sektionskampen var.

Fredag(30/8): Sista kvällen-special
Sista kvällen innan avslutningskvällen blir det en sista kvällen-special. Mer 
info kommer kanske..

Lördag(1/9): Fördrink med 3Cant

Lördag(1/9): Nollesittningen
Med sina finaste kläder avslutar Nollan sitt Nolle-P med en sittning på Flygeln. 
Här blir
Nollan en stolt Ettan; Bra jobbat, Nollan! Nollebricka är frivilligt, men om 
Nollan vill, kan Nollan ha en avskedsceremoni för den.

Lördag(1/9): Escort presenterar: Golden Globe Gala
Escort bjuder in till sista festen på Nolle-P. Golden Globe Gala. Ta fram 
finkläderna för en glamorös kväll på Trappan.

Söndag(2/9): Ettans dag
Nollan vaknar upp som Ettan. Ettan kan tillsammans med faddrar och ett 
mystiskt sällskap prata om allt kul under Nolle-P.
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Pubba

DE ANDRA KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Tors-fre

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 

-
men hit! 

På kvällarna dressar Trappan om och blir pub, kom 
och ta en öl med vänner, spela biljard och testa på 

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
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Civilingengörernas festeri 3Cant

Nollans festeri: 3Cant

FESTERIERNA

29

Här är ditt egna festeri, 3Cant, som är festeri för de tre civilingenjörsutbildningarna här 
på Campus Norrköping.

Festerierna på Campus finns till för att just du, Nollan, ska trivas och ha roligt. 
De ordnar allt ifrån temafester på kårhuset Trappan till de mest knasiga lekarna i 
Folkparken. Det är svårt att missa en festerist “in action”, de sprider generöst sin 
festglädje omkring sig. De kan tyckas komplett tokiga, men inom varje festerist bor en 
flitig student. Kom ihåg dessa ansikten Nollan, du kommer med säkerhet stöta på dem 
flera gånger under ditt första år vid LiTH!



Byggnadsteknik

Grafisk Design och
KommunikationTRYCKBAR

FEST-N30



Flygtransport & Logistik
Samhällets Logistik

ESCORT
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Nånting Gott kanske

Baka en mjuk kaka med härlig smak av kanel. Underbart saftig med 
ljus sirap och fin att servera med ett tjockt lager extra kanel.

Ingredienser, 1111 bitar:

100 ägg
1.1 dl strösocker
10 tsk bakpulver
1.1 msk kanel
11.1 dl vetemjöl
10010110 g smör
1 dl vatten
1 dl ljus sirap

Så här gör Nollan:

001: Vispa ägg och socker pösigt.
010: Blanda bakpulver, kanel och mjöl. Vänd ner i smeten.
011: Smält smör. Koka upp med vatten.
100: Rör ner i smeten tillsammans med sirap.
101: Häll smeten i en smord och bröad form som rymmer 10 liter.
110: Grädda i ugnen i 110010 minuter på 10101111 grader.
111: Sikta över florsocker och kanel före servering.

32



SA
LL

A
D

S-
BA

R
SA

LL
A

D
S-

BA
R

Vi
lig

ge
r m

itt
em

ot
 

Ca
m

pu
s

Pr
ov

a 
vå

r f
rä

sc
ha

Pr
ov

a 
vå

r f
rä

sc
ha

M
ån

 - 
Fr

e:
 7

:0
0 

- 2
2:

00
Lö

r -
 S

ön
: 

8:
00

 - 
22

:0
0 

T

a

s

t

e

 

o

f

 

T

h

a

i

l

a

n

d

M
ÅN

-F
RE

FR
ÅN

 KL
. 1

1.
00

M
ÅN

-F
RE

FR
ÅN

 KL
. 1

1.
00fr

ån 29
90

fr
ån 29

90

Ö
PP

ET
TI

D
ER 

.c
om

/ic
as

tr
om

m
en

Lä
r k

än
na

 o
ss

 p
å

33



Norrköping, Peking, Norrpan... kär stad har många namn. Norrköping växer och utvecklas 
ständigt, men något som består är att du sällan behöver gå någonstans som tar mer än sju 
minuter. 

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS
Campus Norrköping vid Linköpings universitet ligger i centrum, i det så kallade 
Industri-landskapet precis vid Motala ström. På några minuters gång når du huvudstråket 
Drottninggatan, det mysiga kvarteret Knäppingsborg, Kårhuset eller resecentrum. 
Campus består av gamla industribyggnader som har fyllts med nytt innehåll och utsikten 
över vattnet sätter sin prägel på hela området. 

VÄLKOMMEN ATT SHOPPA 
I Norrköping finns tre stora handelscenter, Norrköping City, Mirum Galleria och Ingelsta 
Shopping. Norrköping City ligger mitt i centrum och består av tre större gallerior där det 
finns en blandning av större kedjor och mindre butiker. Mirum Galleria hittas i stadsdelen 
Hageby där fler än 60 butiker finns under samma tak, tillsammans med större matbutiker 
för den flitiga veckohandlaren. Ingelsta Shopping ligger norr om staden och erbjuder ett 
50-tal butiker och även här finns en rad större matbutiker. 

VÄLKOMMEN ATT RESA RUNT
Den lokala kollektivtrafiken består av bussar, spårvagnar och pendeltåg. Östgötatrafiken 
samordnar kollektivtrafiken i Norrköping och resten av Östergötland. Ett tips är att 
ladda ner deras app och införskaffa ett resekort, för att alltid ha koll på nästa resa och få 
smidigare och lite billigare resor. Mellan de olika Campus går busslinje 73, Campuslinjen, 
som är gratis för alla studenter med giltigt LiU-kort.

VÄLKOMMEN ATT BO
Utöver de kommunala fastighetsbolagen Studentbo och Hyresbostäder finns en 
rad privata hyresvärdar i Norrköping. Mer information och kontaktuppgifter till 
hyresvärdarna som går att hitta på norrkoping.se under fliken ”boende och trafik”.

VÄLKOMMEN ATT TRÄNA
Det finns ett stort utbud av olika gym i Norrköping men även motionsspår, utegym 
och tillgång till andra träningsformer så som klätterhall, simhall och squashcenter. Som 
student får du dessutom ofta rabatt på gymkort och medlemskap. 

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA
Kulturkvarterna Hallarna, biograf Cnema, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings 
stadsmuseum, Arbetets museum, festivalen Where’s the Music? och Kulturnatten 
är bara ett axplock: utomhusbio, stand up och konserter - här finns något för alla. 
IFK Norrköping startade 1897 och är en av Sveriges mest anrika och framgångsrika 
fotbollsklubbar. De spelar sina hemmamatcher på Östgötaporten.

VÄLKOMMEN ATT ÄTA
Kronjuvelen Knäppingsborg ligger mitt i stadens hjärta precis intill Industrilandskapet 
och erbjuder affärer, fik och flertalet restauranger, både i och intill kvarteret.

Välkommen till Norrköping!

norrkoping.se
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Norrköping, Peking, Norrpan... kär stad har många namn. Norrköping växer och utvecklas 
ständigt, men något som består är att du sällan behöver gå någonstans som tar mer än sju 
minuter. 

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS
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Shopping. Norrköping City ligger mitt i centrum och består av tre större gallerior där det 
finns en blandning av större kedjor och mindre butiker. Mirum Galleria hittas i stadsdelen 
Hageby där fler än 60 butiker finns under samma tak, tillsammans med större matbutiker 
för den flitiga veckohandlaren. Ingelsta Shopping ligger norr om staden och erbjuder ett 
50-tal butiker och även här finns en rad större matbutiker. 

VÄLKOMMEN ATT RESA RUNT
Den lokala kollektivtrafiken består av bussar, spårvagnar och pendeltåg. Östgötatrafiken 
samordnar kollektivtrafiken i Norrköping och resten av Östergötland. Ett tips är att 
ladda ner deras app och införskaffa ett resekort, för att alltid ha koll på nästa resa och få 
smidigare och lite billigare resor. Mellan de olika Campus går busslinje 73, Campuslinjen, 
som är gratis för alla studenter med giltigt LiU-kort.

VÄLKOMMEN ATT BO
Utöver de kommunala fastighetsbolagen Studentbo och Hyresbostäder finns en 
rad privata hyresvärdar i Norrköping. Mer information och kontaktuppgifter till 
hyresvärdarna som går att hitta på norrkoping.se under fliken ”boende och trafik”.

VÄLKOMMEN ATT TRÄNA
Det finns ett stort utbud av olika gym i Norrköping men även motionsspår, utegym 
och tillgång till andra träningsformer så som klätterhall, simhall och squashcenter. Som 
student får du dessutom ofta rabatt på gymkort och medlemskap. 

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA
Kulturkvarterna Hallarna, biograf Cnema, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings 
stadsmuseum, Arbetets museum, festivalen Where’s the Music? och Kulturnatten 
är bara ett axplock: utomhusbio, stand up och konserter - här finns något för alla. 
IFK Norrköping startade 1897 och är en av Sveriges mest anrika och framgångsrika 
fotbollsklubbar. De spelar sina hemmamatcher på Östgötaporten.

VÄLKOMMEN ATT ÄTA
Kronjuvelen Knäppingsborg ligger mitt i stadens hjärta precis intill Industrilandskapet 
och erbjuder affärer, fik och flertalet restauranger, både i och intill kvarteret.

Välkommen till Norrköping!

norrkoping.se
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S:t Persgatan 73 • Tel 011-13 00 09

Vi fjäskar för studenter.

- Vi idrottar för att det är kul!

Följ oss på 
sociala medier!
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Ordlista
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 universitetet.

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 
dekoration.

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.

Nolleband
Ger Nollan tillgång till evenemang och 
annat som arrangeras under Nolle-P.
Sitter på Nollans arm under Nolle-P, bör 
ej klippas bort.

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 
handleden.

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. 
Inskolningsperioden ligger innan period 1 
därför kallas den för period 0, 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.
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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 
man som student behöver. Självklart kan 
man även äta, dricka och roa sig här också, 
Nollan.

Ölhäfv
Sofistikerat sätt att med hast dricka 
alkoholfri maltdryck

39



PHADDERISTSPELET
Som Nollan vet (eller åtminstone kommer att lära sig), så älskar Phadderister att leka. 
Kretsn vill därför introducera Phadderistspelet. Ett spel där Nollan genom att samla 
idolkort kan lära känna Phadderister och andra Nollan. 

NOLLAN BEHÖVER:
− Tre idolkort. Om Nollan har fler än så får Nollan välja ut tre kort att spela med.
− En annan Nollan.

SÅ HÄR SPELAR NOLLAN:
Varje Nollan tar sina tre kort och studerar dem. Phadderistspelet handlar om såväl 
tur som skicklighet. Försök lägga kortens färdighetspoäng på minnet. Vänd sedan på 
korten så att avigsidan hamnar uppåt och blanda. Framför vardera Nollan ligger nu en 
hög med tre kort i okänd ordning. Utse vem av Nollan som ska börja – spelare I. 

Spelare I bestämmer vilken av de tre färdigheterna 1, 2 eller 3 som ska spelas ut först. 
På given signal vänder båda Nollan upp sitt översta kort i högen. Nollan med högst 
färdighetspoäng på den valda färdigheten 1,2 eller 3 vinner omgången. Nu är det 
spelare II:s tur att bestämma vilken av de resterande färdigheterna som ska spelas ut. 
Här kan spelare II tänka taktiskt och försöka komma ihåg hur många färdighetspoäng 
kvarvarande idolkort har. Förslagsvis väljer spelare II att spela ut en färdighet som har 
höga poäng på båda korten. 

På given signal vänder båda Nollan upp det översta kortet i högen. Nollan med högst 
färdighetspoäng på den valda färdigheten 1,2 eller 3 vinner andra omgången. Om en av 
Nollan har vunnit båda omgångarna är spelet slut. Om Nollan har vunnit en gång var 
fortsätter spelet. 

Nu återstår bara en färdighet att spelas ut. På given signal vänder båda Nollan upp det 
sista kortet i högen. Om Nollan av en händelse skulle vinna lika många omgångar var 
vinner den som har flest använda färdighetspoäng.

40



Inte glömma, Nollan
Errare 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).
Spara ihop pengar till Nollebandet
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 sommarvärmen.
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