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Välkommen till ED

Hej!

Stort grattis till dig som blivit 
antagen till studierna på Linköpings 
universitet och välkommen till ge-
menskapen här på Campus Norrköping 
och speciellt  
Civilingenjörsprogrammet Elektronik-
design! 

Under dina två första veckor kommer 
du inleda studierna med en grundkurs 
i matematik samt träffa dina klass-
kamrater och utföra många roliga 
aktiviteter tillsammans.  
Du kommer även att stöta på faddrar 
som är äldre studenter som jobbar 
ideellt för att göra mottagningen så 
bra som möjligt.

Ditt program tillhör ED-sektionen som är en av fem  
teknologsektioner på Campus Norrköping. Sektionerna jobbar  
aktivt med de frågor som ni studenter tycker är viktiga  
 och att era studier och studietid ska bli så bra som möjligt. Vårt ar-
bete är ideellt och målet är att alla studenter på Elektronikdesign ska 
vara nöjda med sin utbildning och studielivet i övrigt. 
  
Din studentkår 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 ditt studieliv ska bli så bra som 
möjligt. Gratulerar till ett bra val!  
Vi ses under mottagningen.

Assar Johansson
Ordförande ED-sektionen 22/23

Civilingenjör Elektronikdesign
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Generalens Hälsning
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 pre-
cis utanför fönstret. Du har gångavstånd till centrum med
affärer, gym och restauranger. Samtidigt som universitetets 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 helgen 
på Nolle-P.
Nolle-P är ingenting som ska förknippas med något dåligt, denna period är en-
dast till för att Nollan skall känna sig välkommen till studentlivet,lära sig 
hitta i Norrköping och ha det fantatiskt 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 Nol-
lan även att läsa sin första mattekurs kallad Grunken (Matematisk grundkurs). 
Inför studiestarten kan det vara bra att ha repeterat gymnasiematten. Ett 
tips är använda sig utav repetionsmaterialet som Nollan ska ha fått från LiU. 
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 rekommendear 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 Nol-
lan 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 vara på denna Nol-
le-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 häl-
sar vi Nollan välkommen till Elektronikdesignprogrammet vid Campus Norrköping

PS.
Lümen ser allt, Nollan.
Med ledande hälsningar, Kretsn 7E6
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ED:s Nolleband, 
“Miss World”- band

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.

Nollan som börjar ED ska bära ett “Miss World”-band som ska Nollan fab-
ricera och ha med sig till Norrköping. Nollebrickan ska vara av gult 
tåligt tyg med en bredd på 12.14cm. Eftersom Kretsn tycker att Nollans 
säkerhet är väldigt viktig så ska det på insidan av bandet finnas kontak-
tuppgifter till en nära anhörig till Nollan. Detta är väldigt bra ifall 
att det mot förmodan skulle hända Nollan något.Givetvis så ska Elektron-
ikdesigns logotyp vara presenterad. Nollan får även pluspoäng om Nollans 
band lyser eller blinkar.
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Info till Nollan!

Nollan
Är vad nya studenter kallas då de fortfarande går period noll (Nolle-P),
detta har alltså inget med Nollning att göra. Nolle-P är till för att Nol-
lan skalära känna nya Nollan, få ta del av studentlivet och få en inspark 
i studierna. Nollan kommer inte att utsättas för någon nollning då detta 
är något vi tar avstånd från.Fler nya ord och uttryck finns förklarade i 
ordlistan på sidorna 39-40.

Kontakt
Om Nollan har funderingar på Nolle-P kan Nollan gå in på Kretsns hemsi-
da. För detta rekommenderas en enhet med internetanslutning, knappa
in adressen: www.kretsn.se På denna sida kan Nollan få tag på de  
e-postadresser 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 un-
derNollans första två veckor på Campus. Det är av yttersta vikt att Nollan 
fyller i allergier, specialkost eller annan viktigt information.

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 börjademed kläder. Dessa varierar för att passa olika väder och 
förhålande. Så glöm inte: Kläder efter väder, Nollan.

Schema
På sida 21 kan Nollan se shemat för alla aktiviterer under Nolle-p men
för att underlätta har Kretsn även lagt upp schemat på: www.kretsn.se/
schema.Det finns även förklaringar av vissa aktiviteter på sidan 18-20.
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I tidernas begynnelse skapades Kretsn.
Detta var under samma kaotiska tid som universums 
lagar fastslogs och på ett ungefär då Täppan up-
pfördes.

Med hjälp av universums bakgrundsstrålning kan 
man spåra tillbaka till detta ögonblick. Detta 
eftersom Kretsn utgav spår av kanel i samband med
att de åstadkom alla elektromagnetiska lagar. 
Skapelseögonblicket kan även spåras medelst över-
toner i jordens gravitationsfält, vilka uppstod 
när Kretsn böjde rymdtiden och trotsade alla ny-
blivna naturlagar.

I ett elektromagnetiskt fält nära ett trasigt 
vägguttag på Täppans plan fyra började de exis-
tera i vår värld. Bruna kåpor och glödande röda 
ögon. Ändlös kunskap från sandaler till huva. För 
att vanliga dödliga och Nollan skulle kunna 
tilltala dem i tid och otid, gav de sig själva 
namnet Lümen.

Historian om Kretsn
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General 
Lümen der Herausragende

“Det är bättre att be om 
förlåtelse än tillåtelse”

Karaktäristik:  Lång för att vara 
kort.

Triggar på: Urkund.

El-skar: Nollan.

Reservdel: Fiverr.

Närmar sig: Pension.
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“Nu går jag på toa så 
är problemet löst när 
jag kommer tillbaka”

Karaktäristik: I fas.

Triggar på: Pim pim.

El-skar: LT-spice.

Reservdel: Buntband.

Närmar sig: Puberteten.

“Man är aldrig för gammal 
för Disney”

Karaktäristik: Spindelben.

Triggar på: Tidiga bussar.

El-skar: Karamelliserad 
kanel.

Reservdel: Capri-sun.

Närmar sig: Sonic Boom.

Lümen 
die Bescheidenen

Lümen 
der Kassenverarbeiter
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“3+2=5 men Vita 
bönor+Tomatsås = 
10/10”

Karaktäristik: Kvick.

Triggar på: Membran.

El-skar: Vita bönor 
i Tomatsås 420 g ICA 
Basic 6.50:-

Reservdel: En halv  
datorladdare.

Närmar sig: Myndighet.

“Det är mycket lättare 
att lösa saker i efter-
hand”

Karaktäristik: Minst en 
kaffekopp i handen.

Triggar på: Låga klock-
frekvenser.

El-skar: Lösa saker i 
post.

Reservdel: Gps.

Närmar sig: Nutid.

Lümen 
die Einzelkathode

Lümen 
der Bohnenfresser
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“Om pingviner har knän är 
generalen längst kanske”

Karaktäristik: LSL.

Triggar på: Magnetiska 
kretsar.

El-skar: Lamen.

Reservdel: Romcoms.

Närmar sig: Förståelse.

“Ostbågar är till för att 
åka med, inte för att 
stoppa i munnen”

Karaktäristik: Labil.

Triggar på: Gamla fluke.

El-skar: Vattenpong.

Reservdel: Falukorv.

Närmar sig: Schlätta.

Lümen 
ein Lachsbach

Lümen 
das Ladegerät
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Lamen

Ingen vet varken när Lamen uppstod eller var 
han kommer ifrån, allt som är säkert är att 
Lamen alltid har stått sida vid sida med 
Lümen för att skydda Nollan mot mörkret som 
svept in över Campus Norrköping. 

Trots att Lamen inte sagt ett ord sedan innan 
tidens begynnelse sitter Lamen på all kunskap 
värd att veta så som Ohms och 
Kirchhoffs-lagar, både första och andra. 

Lamen kan simma i marken, vandra i luften och 
andas i vattnet, Lamen kan allt och lite där 
till.



Var går gränsen?  
 
Vad tänker du på när du hör ordet gräns? 
För oss handlar det om att bidra till 
försvarets möjligheter att skydda landets 
gränser, samtidigt som vi drivs av att 
utmana och tänja vad som är tekniskt 
möjligt. 

Scanna QR-koden för 
att lära dig mer om en 
arbetsplats med ett 
viktigt syfte
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Legionen

N-Phadderiet

Andra Phadderier
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Skurkeriet

Familjen Adventurestars A
DVENTURESTAR

S

F 
A 
M I L

 J E N  2 0 2 2

Förutom Kretsn traskar det omkring ytterligare tre Phadderier på
Campus. Dessa är N-Phadderiet, Familjen Adventurestars samt Legionen.

Tillsammans med Kretsn skyddar de Nollan mot det onda Skurkeriet
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Schemabeskrivning

Under Nolle-P kommer ett antal aktiviteter att hållas för att Nollan ska 
få lära känna andra Nollan, skoj!
Nedan följer några aktiviteter som Nollan kommer gå på.
Nollan kan även hitta schemat för Nolle-P på www.kretsn.se.

Endast de aktiviteter med (Alkohol aktivitet) vid namnet får alkohol kon-
sumeras under aktiviteten. Alla andra aktiviteter är alkoholfria.

METTES FIKA
Mette, föreningen för studenter vid Medieteknik som identifierar sig som 
tjejer eller ickebinära, bjuder dagen innan uppropet in ED Nollan som 
identifierar sig som tjej eller ickebinär till den årliga fikan!

FRUKOST MED STYRELSEN
ED-Sektionen bjuder på en näringsrik frukost. Mmmm jättegott Nollan! Här 
träffar Nollan de andra Nollan för första gången!

UPPROP
Här är det mycket viktigt att Nollan närvarar för att behålla sin plats på 
programmet!

FÖRSTA LUNCHEN
Första dagen bjuds Nollan på lunch på Campus. Mmmm Jättegott Nollan!

INTROSHOW I HÖRSALEN
I Hörsalen bjuds Nollan på en storslagen show av Phadderierna och Festeri-
erna. Detta vill Nollan absolut inte missa!

GÄSTFÖRELÄSNING
Föreläsning för Nollan.

CAMPUSRUNDVANDRING
Nollan får en rundvandring på Campus och lär sig hitta i alla skrymslen 
och vrår som kan tänkas vara bra att veta om de kommande åren.

LEKAR I FOLKPARKEN (utomhus) 
Nollan får möjligheten att delta i roliga lekar tillsammans med Festerier-
na. En fullspäckad och rolig kväll! Kläder efter väder Nollan.
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UTOMHUSFEST (Alkoholaktivitet)
Om vädret tillåter Nollan så får Nollan visa sina moves även i solnedgån-
gen!

SLAGPHÄLTET (utomhus) 
För Nollan kan alla LiUs föreningar framstå som en djungel. Här får Nollan 
chans att bekanta sig med dem lite mer!

GRILLFÖRFEST (Alkoholaktivitet)
Nollan bjuds på förfest! Här kan Nollan chilla och grilla. Nollan kan ta 
med sig mat att grilla men tänk på att det kan vara trångt på grillen. 
Alternativt funkar det utmärkt att äta innan också, Nollan.

SEKTIONSKAMPEN (utomhus)
Den mest ärofyllda tävlingen sektionerna emellan. Skratt, svett och 
segervrål utlovas, Nollan! Nollan bör heja så ljudligt som möjligt på sina 
deltagare. Heja! 

SISTA KVÄLLEN MED PHADDERIET
Något spännande med Kretsn, kanske…

NOLLESITTNING (Alkoholaktivitet) (biljett)
Nollan klär upp sig tjusigt och avslutar sitt Nolle-P med en finsittning. 
Här blir Nollan en stolt Ettan! En kväll Nollan sent kommer glömma.

ETTANS DAG (utomhus) 
Nollan vaknar upp som Ettan. Ettan får tillsammans med ett mystiskt säll-
skap hänga i Folkparken och ha det mycket trevligt.

NÅGOT KUL.ww(Biljett) (Alkoholaktivitet)
Något kul för Nollan kanske.

Schemabeskrivning
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Schema beskrivning
MORGONGYMPA (utomhus)
God morgon! Kretsn ser till att Nollan klarar de långa dagarna med mor-
gongympa Mellan Husen! Nollan behöver inte byta om.

MATLÅDANS DAG (utomhus)
Nollan tar med fördel med sig en matlåda som kan ätas kall och äter denna 
tillsammans med faddrar och Kretsn under lunch.

TAGGA TILL TIMME 
Nollan erbjuds tid att tagga till och hänga tillsammans med andra Nollan. 
Nollan får också spela spel.

FÖRFEST (Alkohol aktivitet)
Ett utmärkt tillfälle att umgås och bilda gemenskap med andra Nollan och 
faddrar. Glöm inte att äta innan, Nollan!

FEST PÅ TRAPPAN (Aktivitet med alkohol) (Biljett)
Nollan får visa sina bästa moves och får ännu en chans till umgänge på 
Norrköpings kårhus, Trappan!

LUNCHFÖRELÄSNING
Nollan får gå på föreläsning med Sveriges Ingenjörer under lunchtimmen! 
Här bjuds det även på mat!

SEKTIONSMYS  
Denna kväll får Nollan träffa och lära känna sin Sektionsstyrelse bättre. 
Vem vet, kanske dyker ett spännande sällskap upp? Nollan kan även prova 
och beställa ovvar!

GASQUEFÖRELÄSNING 
Nollan lär sig hur man går på sittning.

GASQUESITTNING (Alkohol aktivitet)
Nollan klär sig festligt samt får attenda sin första sittning! Glöm inte 
Nollebandet Nollan!

PHADDERIERNAS SKATTJAKT (utomhus)
Phadderierna har gjort en skattjakt för Nollan. Vem vet vad det finns för 
skatter att hitta på vägen? Ta på dig bra skor, kläder efter väder och ett 
glatt humör Nollan. Ica Strömmen kommer bjuda på något gott att äta! Vat-
ten och lättare snacks är alltid bra att ha med sig Nollan.



22

Schema ED-Nollan

Måndag 15/8
15:15-17:00    Mettes fika
 

Tisdag 16/8
08:00-framåt Upprop och frukost
11:30-12:00 Campusrundvandring
12:00-12:30 Första lunchen
13:00-15:00 Introshow i Hörsalen
15:30-16:15 Gästföreläsning
17:30 - 21:00 Lekar i Folkparken

Onsdag 17/8 
12:00-13:00 Matlådans dag
15.00-15.15 Morgongympa
skolslut-18:00 Tagga till timman
18:00-22:00 Förfest på 
  Vattentornet
22:00-01:00 Fest på Trappan

Torsdag 18/8
10:00 - 10:15  Morgongympa

16:30 - 20:00 Sektionsmys på   
 Vattentornet

Fredag 19/8
10:00-10:15 Morgongympa

12:15-13:00    Lunchföreläsning  
  Sveriges Ingenjörer

15:15-16:00 Gasqueföreläsning
16:30-17:00 Tagga till timman
18:00-22:00 Gasquesittning
23:00-03:00 Fest på Trappan

Lördag 20/8
13:00-17:00 Phadderiernas 
  skattjakt

18:00-22:00 Förfest på Bryggeriet

22:00-03:00 Utomhusfest på Himpan

Söndag 21/8
14:00 - 17:00 Slagphältet

Måndag 22/8
10:00-10:15 Morgongympa
16:30-18:00 Tagga till timman

18:00-22:00 Grillförfest på 
  Vattentornet
22:00-01:00 Fest på Trappan

Tisdag 23/8
10:00-10.15  Morgongympa

12:15-13:00 Något spännande 
  Mellan husen

17:30-21:00 Sektionskampen

Onsdag 24/8
10:00-10:15 Morgongympa
kväll - sent       Något kul

Torsdag 25/8
10:00-10:15  Morgongympa

12:15-13:00   Något spännande   
 Mellan husen

17:00-20:00 Pluggstuga med sektionen

Fredag 26/8
10:00-10:15  Morgongympa

12:15-13:00 Något spännande 
  Mellan husen

16:00-18:00 Tagga till timman

18:00 - 22:00 Sista kvällen med 
Kretsn

Lördag 27/8
18:00-22:00 Nollesittning
22:00-03:00 Fest på Trappan

Söndag 28/9
14:00 - 18:00 Ettans dag i
  Folkparken 
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Välkommen
till Studenthälsan!

Kontakta studenthälsan

www.student.liu.se/studenthalsan 

  Alla besök är kostnadsfria och du träffar utbildad personal 
som har tystnadsplikt. 

  För oss är inga frågor för små, för stora eller fel!

  Vi erbjuder kurser och workshops inom bland annat 
stress, motivation, mindfulness och självmedkänsla.  
Du kan hitta hela vårt kursutbud på webben.

Vi erbjuder individuella samtal, rådgivning, kurser 
och workshops som hjälper dig som student till 
förändring, utveckling och ett bättre mående. 

Studenthälsan arbetar med frågor kring hälsa och 
livsstil, alkohol och droger och stöd för studenter 
med funktionsnedsättning.
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Något gott kanske

UNGSNTEMPERATUR: 10101111 °C

INGRIDIENSER:

- 00110010 g smör
- 00000001 dl mjölk
- 00000101 ägg
- 00000010 dl strösocker
- 00000101 dl vetemjöl
- 00000010 tsk bakpulver

GARNERING:

- 00000101 msk strösocker
- 00000001 msk mald kanel

00000001. Sätt ugnen på 175 grader.

00000010. Smält smöret i en kastrull, tillsätt mjölken och låt  
svalna.

00000101. Vispa ägg och socker pösigt.

00001000. Blanda mjöl och bakpulver.  
Häll mjölblandningen i äggvispet tillsammans med smörblandningen.

00001001. Spänn bakpapper i en springform,00011000 cm i diameter, 
smöra och bröa. Häll hälften av smeten i formen.

00000110. Blanda socker och kanel till garneringen och strö hälften av 
blandningen över smeten i springformen.

00000111. Häll resten av kaksmeten ovanpå i formen och strö sist
     över resten av socker/kanelblandningen.

00001000. Grädda kakan på galler i nedre delen av ugnen ca 00101101 
minuter.

mmmhhhmmm.ww nu när Nollan har läst så här mycket kanske Nollan är 
sugen på något gott. Nollan kanske vill ha ett reccept.ww varsågoda 
detta är du värd Nollan!



25

colt uppslag 
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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 (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 sig utav
alternativen “God morgon Phadderister!” eller “God kväll Phadderister!”
om det faller sig lämpligt. Om antalet Phadderister är 4 eller fler ska 
Nollan byta ut Phadderister till Phadderiet och istället yttra exempelvis 
“God dag Phadderiet!”

Tidspassning
På Campus använder vi oss utav den så kallade “Akademiska kvarten”, även
förkortat “AK”, detta innebär att Nollan får anlända upptill 15 minut-
er efter utsatt tid på schemat. 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 up-
pskattat att man redan sitter ner och är redo för föreläsningen. Det finns 
undantag då den akademiska kvarten inte gäller, dessa är till exempel 
Tentor. När det på schemat står tider då minuterna är utskrivna (12.00) är 
det exakt den tiden som gäller och inte den akademiska kvarten. På Phad-
deriets samlingar gäller inte heller AK, 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 till-
ställningar (OBS. Roligt, Nollan). Dessa går till så att någonting, t.ex. 
en sång, dans eller något annat spelas i ordnade, eller för den delen, 
oordnade, former.
Dessa kan planeras under en lång tid och vara flera minuter långa eller
vara 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 det inte tilltalar Nollan så går det också bra att bara nju-
ta av det som komma skall.
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Andmannen

Andmannen var från början en ung man som studerade på campus
Norrköping. Han var en helt vanlig student förutom det faktum att 
han festade lite för mycket och därför inte klarade grunken.
Eftersom han inte klarade grunken klarade han inte heller de an-
dra mattekurserna Linjär Algebra, Analys 1 och Analys 2. Detta 
ledde i sin tur till att CSN vägrade betala ut studiebidrag till 
denna student. Studentbo vräkte
honom strax därefter då hyran varit obetald allt för länge.
Uppgiven och utan pengar satt han utanför Gripen då han kände hur 
något kallade på honom. Det var änderna i dammen som hade en så 
stark tilltalskraft att han tog av sig kläderna och började leva 
med änderna.
Han blev Andmannen.

Som Andmannen lever han nu på bröd och havregryn som snälla
tanter matar änderna i dammen utanför gripen med. Han är även 
Norrköpings beskyddare och motsvarighet till Batman.
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30TEATERTORGET 1, NORRKÖPING
OSTGOTATEATERN.SE - En del av Scenkonst Öst

STORA TEATERN 24 september – 19 oktober 2022
DROTTNINGENS JUVELSMYCKE

ALLTID 50% STUDENTRABATT

DALSGATAN 15, NORRKÖPING
NORRKOPINGSSYMFONIORKESTER.SE - En del av Scenkonst Öst

DE GEERHALLEN 30 september kl. 19.00 2022
LINNEA HENRIKSSON MÖTER SON

STUDENTPRIS 95 KR!

Välkommen till nya 
kulturupplevelser 
i Norrköping!
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Grunken
När Nollan kommer till Norrköping ska Nollan inte bara roa sig. Nollan ska
även räkna en del matte. Den första mattekursen som Nollan läser kallas
Grunken av faddrarna, men Matematiska Institutionen har döpt kursen till

Matematisk grundkurs. Teorin kommer Nollan att få på föreläsningar med-
an Nollan räknar på lektion tillsammans med sin klass.

Grunken är ingen repetitionskurs från gymnasiet, utan går djupare. Ett
annat mål med kursen är att Nollan ska få lära sig hur inlärningen på ett
Universitet sker. I två veckor kommer Nollan att bara läsa Grunken, när
sedan läsperioden börjar kommer Nollan att få bekanta sig med andra
kurser. Det är roligt Nollan.
Grunken kommer att hålla på efter Nolle-P och Nollan kommer att skriva
tenta i denna kurs. Nollan har säkert hört talas om TENTOR, ett stort prov 
i
slutet av kursen där man ska kunna allt och sitta i flera timmar och svet-
tas,
men Nollan kan vara lugn det är inte alls lika farligt som det låter. Plus 
att
Nollan får snälla lärare och faddrar som gör allt för att Nollan ska 
förstå. I
Grunken kommer Nollan även få skriva tre stycken kontrollskrivningar som
kan ge extra poäng och hjälpa Nollan att klara av Tentan.
Om Nollan räknar igenom det repetitionsmaterial som finns utlagt på
Internet, så går det ännu lättare att räkna och Nollan får mer tid över 
till att
umgås, för det tycker Nollan om.
Nollan hittar mer information om matematik på sidan:
http:wwwww.liu.se/utbildning/antagen
Här kommer föreläsarens tips för att det skall gå bra:
* Det lönar sig att räkna under sommaren.

* På universitet använder man generellt inte miniräknare under mattekurs-
er.

* Det är bra att räkna repetitionsuppgifterna utan en miniräknare.
* Det är bra att försöka ligga i fas med lektionsplaneringen.
* Lyssna ordentligt på exempeluppgifterna som föreläsaren går igenom.

Du klarar det, Nollan.
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Festeristerna 

Nollans Festeri:
3CANT

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

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

3Cant Civilingenjörernas
festeri
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Tryckbar

Escort

Grafisk design &
kommunikation

Flygtransport & logistik
Samhällets logistik
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Fest-N Byggnadsteknik
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Overall

ED-overallen

Faddrar/Fadder

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
utbildningar har sin egen färg på overallen samt revärerna som smyckar
overallens sidor.

En fadder är en student med ansvar för att sköta den direkta kontakten
med Nollan. Alltid klädd i overall och faddertischa. Det cirkulerar rykten 
om att faddrarna inte har några andra kläder än overallerna, lyxigt!
En fadders främsta uppgift är att alltid vara redo att hjälpa Nollan med 
det som behövs. Så var inte rädd för att fråga en fadder om du har en 
fråga,Nollan.

Linköpings univer-
sitets märke
sitter på vänster-
armen.

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.
Låt fantasin flö-
da, Nollan.

Tekniska Högsko-
lan-märket skall 
pryda det högra 
bröstet

Revärerna
beskriver
tillsammans
med overallens
färg vilket pro-
gram man går.

Det betyder att
Nollan får gula.

L
ü
m
e
n

lika cool som 

Lamen <3
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Olika overaller på 
Campus Norrköping

MT

GDK

BYGG

KTS, FTL & SL
Medieteknik
Civilingenjörer
Phadderi: Legionen
Festeri: 3Cant

Grafisk design och 
kommunkiation
Phadderi: Legionen
Festeri: Tryckbar

Kommunikation, samhälle och 
medieproduktion

Sjuksköterskor

Miljövetare

Samhälls- och kulturanalys

Socionomer

Lärare

Arbetsterapeuter

Globala studier

Bygg
Byggnadsteknik
Högskoleingenjörer
Phadderi: N-Phadderiet
Festeri: Fest-N

KTS, FTL & SL
KTS: Civilingenjörer
FTL & SL: Kandidat
Phadderi: Familjen
Adventurestars
Festeri: Escort & 
3Cant

Övriga utbildningar i Norrköping



39

Vem är vem på 
Campus?

A
D

VENTURESTAR
S

F 
A 

M I L
 J E N  2 0 2 2

Sektioner

Grafisk Design
och 

Kommunikation

Medieteknik

Tekniska fakultetens studentkår

Filosofiska fakultetens studentkår

Medicinska fakultetens studentkår

Elektronik- 
design

KTS

SL och FTL

Byggnadsteknik

Festerier Phadderier
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Ordlista 

AK
Akademiska kvarten, innebär att
Nollan utan skam kan dyka upp
12:14:58, när det står 12. på
schemat.

CSN
De lånar ut pengar till Nollan.
Dugga
Ett annat ord för kontrollskrivning
vilka är väldigt bra att klara,

FilFak
Filosofiska Fakulteten.

Gasque
Sittning där Nollan bär finkläder,
äter mat och roar sig. Något att se
fram emot, Nollan.

Häfv
Sofistikerat sätt att med hast
dricka alkoholfri maltdryck.

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.

Trappans Café
Ett fik i Kåkenhus där Nollan kan
köpa kaffe och dylikt. Gott, Nollan.

Östgötska
Nollans nya favoritdialekt.

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

LiU
LiU - Förkortning för Linköpings
Universitet.
LiU-Kort
Medtages alltid på Trappan och gör
att Nollan kan ta sig runt på Cam-
pus.

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

Microkö
Tid för eftertanke. Ta vara på den,
Nollan.

Märken
Finns på ovven 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.

Nollebricka
Vackert band dekorerad med Nol-
lans namn, som bör bäras dag som
natt. Underlättar när Nollan ska
lära sig namnen på andra
Nollan.
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Ordlista 

Nolle-P
På högskolan indelas varje termin
i två perioder. I ettan läser Nollan
period 1 till 4, i tvåan 5 till 8 
osv.

Inskolningsperioden ligger innan
period 1 därför kallas denna för
period 0, Nolle-P.

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

Sittning
En fest där man sitter ner. Lümen 
die Einzelkathode älskar den
här typen av fester. Exempelvis
är Nollesittningen en mycket fin
sådan fest.

Skvallertorget
Korsningen nedanför Campus
där fotgängare har företräde och
högerregeln gäller cyklister som
bilar. Var försiktig, Nollan.

Strömmen
Vattendrag som leder till Motala.
Här badar man INTE, Nollan.
Trots ström är det ej fördelaktigft
att ladda sin telefon här.
Studentfiket
Ett studentdrivet fik i Täppan där
Nollan kan köpa kaffe och annat
trevligt.

Ovve
Annat namn för Overallen.
Bekvämt och oömt klädesplagg
som visar vilket sektion man
tillhör.
Tenta
Ett skriftligt prov.

Tenta-P
En period fylld med trevliga
tentor som är allt annat än
omöjliga. Glöm inte det, Nollan.
TekFak
Tekniska Fakulteten.

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.





www.bokab.net
En del av - 

Hej n0llan!

Hos oss hittar du ny, begagnad och digital kurslitteratur, 
kompendier, kontorsmaterial, mobiltillbehör m.m. 

Det kan vara lite förvirrande som ny student men i våra 
butiker i Kårallen och Täppan får du hjälp att hitta rätt 
kurslitteratur. 

Välkommen till din studentägda bokhandel!

Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum

Kårhuset Trappan är Norrköpings enda (och bästa!) kårhus och drivs till stor 
del av ideellt arbetande studenter som ser till att du varje vecka kan gå på 
pubar och nattklubbar. Som tack för sitt arbete får de mat och dryck till ett 
kraftigt reducerat pris, gratis (och köfritt) inträde till alla nattklubbar och 
mycket mer!

Beläget i Kåkenhus mitt på Campus Norrköping finns Trappan nära 
studenterna i nyrenoverade häftiga lokaler med ny inredning. På dagtid kan 
studenterna utnyttja lokalerna som trivsamma studieplatser. Några kvällar i 
veckan dressar Trappan om till pub. Kom och ta en öl med vänner och testa 
på Trappans breda pubmeny med allt från smårätter, pasta till egengjorda 
hamburgare! Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året runt. Priserna är 
studentförmånliga och på så vis är Trappan det perfekta stället för dig som 
student att hänga på.

Är du sugen på att engagera dig på Trappan?
Bli en del av gemenskapen på www.personal.trappan.nu

KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Trappan karhuset_trappan trappan.nu



www.bokab.net
En del av - 

Hej n0llan!

Hos oss hittar du ny, begagnad och digital kurslitteratur, 
kompendier, kontorsmaterial, mobiltillbehör m.m. 

Det kan vara lite förvirrande som ny student men i våra 
butiker i Kårallen och Täppan får du hjälp att hitta rätt 
kurslitteratur. 

Välkommen till din studentägda bokhandel!
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Färglägg din egen 
Lamen!
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Phadderistspelet 
Som Nollan vet (eller åtminstone kommer lära sig), så älskar Phadderis-
terna 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.

Såhär spelar Nollan:

Varje Nollan har 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.

Nollan som börjar bestämmer vilken av de tre färdigheterna 1, 2 eller 3
som ska spelas ut först. På given signal vänder båda Nollan upp sitt över-
sta kort i högen. Nollan med högst färdighetspoäng på den valda 
färdigheten 1, 2 eller 3 vinner omgången.

Nu är det den andra Nollans tur att välja vilken av de kvarstående fär-
digheterna som ska spelas ut. Här gäller det att tänka taktiskt och komma
ihåg hur starka ens kort var. Om en Nollan har vunnit båda omgångarna är
spelet slut. Om Nollan har vunnit en omgång var fortsätter spelet.
Om det skulle gå till en tredje omgång innebär det att det bara finns en
färdighet kvar att spela. På given signal vänder båda Nollan upp det sista
kortet i högen. Om Nollan av en händelse skulle vinna lika många omgång-
ar var vinner den Nollan som har flest använda färdighetspoäng.

Lümen die Bescheidenen

Kreativ avrundning

Spegelbild

Paint bucket tool
Lümen använder färghinken 
för att effektivisera 
arbetet, waow.

Lümen avrundar enligt facit, 
jättesmart.

Lümen tycker Lumen är 
vacker, lite för mycket för 
Lümens bästa. 

3

2

1

PHADDERISTSPELET

LINKÖPINGS TRYCKERI AB

I SAMARBETE MED

HOS OSS FÅR DU SOM STUDENT
15% RABATT PÅ TRYCKSAKER 

WWW.LTAB.SE
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Checklista för 
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
denna 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.

Har Nollan några frågor eller behöver hjälp med något
(vad som helst, Nollan) så kan Nollan kontakta Kretsn på:
Email: General@Kretsn.se
Instagram: Kretsn7E6
Facebook: Kretsn - Det Ledande Phadderiet
Tveka inte att ställa alla frågor Nollan kan komma på i sommarvärmen!

 Läs Kretsn Nollebok (det har Nollan förmodligen gjort då Nollan
 kommit till den sista sidan och detta inte är någon manga).

 Ta ställning till kåravgiften och betala, kanske.ww

 Fyll i Nolleenkäten 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 kan Nollan göra detta.
 Om Nollan har tänkt göra detta, såklart.

 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 (tandtroll är bra, men inte i Nollans mun!)

 Sist, men absolut inte minst.ww Medtag ett riktigt glatt humör!



Instagram: @kretsn7E6

Hemsida: www.kretsn.se

Facebook: Kretsn - Det Ledandande Phadderiet 


