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Hallå där Nollan!

Välkommen till Campus Norrköping och grattis till din plats på en riktig 
superutbildning! Vi heter SKAm och är Samhälls- och

kulturanalysprogrammets egna mästeri. Under ditt första år på SKA 
kommer vi anordna fester, pubar och allt möjligt skoj utöver dina

studier. För att du ska få bästa möjliga välkomnande till SKA så har vi 
även anordnat Nolle-P under de första två veckorna av dina studier!

Nolle-P är fullspäckat av roliga aktiviteter och fester, och fyller flera
funktioner. Du lär känna andra nya studenter här på SKA, nya studenter på an-
dra program och naturligtvis oss i SKAm. Du kommer även efter Nolle-P att ha 
koll på både Campus och Norrköping. För att bli riktigt peppad och känna att 
du har koll på läget så kan du läsa denna bok där allt du behöver veta om oss 
i SKAm och vad som kommer hända under dina första två veckor på SKA finns 
med! I och med Corona-pandemin så kommer vi självklart att förhålla oss till 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi har planerat Nolle-p utifrån dem.
Men hursomhelst, vi ses 17/8!
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Linköpings universitet kallas för LiU och är ett av
Sveriges äldsta och största universitet. Liu består av fyra olika 

campus: Campus Lidingö i Stockholm, 
Campus Valla och Campus US som båda ligger i Linköping, 

samt campuset här i Norrköping som enkelt heter:
Campus Norrköping.

Campus Norrköping ligger perfekt placerad mitt i
industrilandskapet vid Motala ström och består av fem

byggnader: Kåkenhus, Täppan, Spetsen samt
Kopparhammaren 2 och 7.

På våning 5 i Kåkenhus hittar du SKA-programmets
administration med program- och kursansvariga samt

studievägledare.

Psst: En karta över alla byggnader finns på sida 32.

Campus
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Vem är Nollan?

Under dina första två veckor på LiU kommer du kallas för 
Nollan. Att kallas för Nollan är inte nedvärderande,

utan syftar på att du inte har några högskolepoäng på 
SKA-programmet ännu.

Psst: Nollan går inte att böja: en Nollan flera Nollan.

Kläder efter väder är vad som gäller 
under Nolle-P! En hel del tid kom-

mer vi att vara utomhus, så ha gärna 
oömma kläder och

bekväma skor.

Ett tips under Nolle-P är att ha 
med sig en mobil med swish så 
att Nollan kan köpa biljetter till 

sittningar och fester, och även till 
roliga märken att sätta på

Nollans overall!

Håll även koll i schemat när vi  
bjuder på mat! Utöver det är

matlåda det billiga alternativet!

Nollan

Nolleskylten tillverkas din 
första dag. Skylten är till för 

att andra ska se vilket
program Nollan tillhör och 
även ett bra sätt för andra 

att lära sig Nollans
namn på!
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Hej Nollan!

Vi heter som sagt SKAm och kommer
fungera som dina kontaktpersoner under dina 

två första veckor. Vi är SKA-programmets 
mästeri och kort sagt är det vi som kommer 
vara med på alla aktiviteter under Nolle-P.

Vi finns här för dig, så ställ alla möjliga frågor 
till oss om LiU, programmet och

om Norrköping!

SKAm
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Namn: Josefin Hållander
Ålder: 22
Hem-Hem: Linköping
Post: Fadderistgeneral
SKAmligaste låten: Elektrisk - Marcus &
Martinus
Livsfilosofi: Varannan vatten
Det här kan jag inte leva utan: Läppsyl

Namn: Lisa Rolander-Gääw
Ålder: 22
Hem-Hem: Skänninge (Landet)
Post: Festeristgeneral & Eventansvarig
SKAmligaste låten: Taste (feat. Offset) - Tyga
Livsfilosofi: Gör det, du kommmer inte ångra 
dig!
Det här kan jag inte leva utan: Brun utan sol

Namn: Adam Löfdahl
Ålder: 20
Hem-Hem: Falun
Post: Materialansvarig och Bryggmästare
SKAmligaste låten: What’s in it for me - 
Amy Diamond
Livsfilosofi: Ta det hela med en klackspark
Det här kan jag inte leva utan: Mänsklighetens 
bästa uppfinning någonsin - Coca Fucking Cola!
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Namn: Gustaf Malmsten
Ålder: 20
Hem-Hem: Linköping
Post: Aktivitet, märke & nolleboksansvarig
SKAmligaste låten: 80-talet - Pontiak Johanzon
Livsfilosofi: Den dagen - den sorgen
Det här kan jag inte leva utan: Min puls (dock ej 
testat)

Namn: Wilma Holm
Ålder: 21
Hem-hem: Västerås
Post: Event & sponsansvarig
SKAmligaste låten: Flickan från det blå -
Jimmy Jansson
Livsfilosofi: Varför förlora när man kan vinna?
Det här kan jag inte leva utan: Fågelfria platser

Namn: Rebecka Thorn Hällbro
Ålder: 21
Hem-Hem: Linköping
Post: Kassör, spons & infoansvarig
SKAmligaste låten: Fem Komma Tvåan - Bolaget
Livsfilosofi: Det är okej att inte dricka
varannan vatten!
Det här kan jag inte leva utan: CSN (provade i 
somras, gick inte bra alls)
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Namn: Jamel Angel
Ålder: 26
Post: Gyckelansvarig, vice kassör &
vice bryggmästare
Hem-Hem: Norsholm
SKAmligaste låten: O-zone - numa numa yei
Livsfilosofi: Vatten är sexigt
Det här kan jag inte leva utan: Min riskokare

Namn: LemhurHen
Ålder: Yngre än dig (troligtvis)
Hem-Hem: LiU - Campus Norrköping
Post: SKAms maskot
SKAmligaste låten: Shots - LMFAO & Lil Jon
Livsfilosofi: Lyssna ALLTID på det SKAm säger
Det här kan jag inte leva utan: SKAm

Följ oss här:

Instagram: masterietskam
Facebook: Mästeriet SKAm
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SKAm
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På bröstet på 
hängselovven så är 
SKAm 19/20 tryckt 
samt mästeristens 

namn och post!

SKAm går klädd 
i en orange

hängseloverall 
med svart skjorta 
och den ikoniska 
orangea flugan!

SKAm har även 
svarta skor, svarta 

strumpor och
uppkavlade ben på 

ovven!

Psst:
Outfiten som ett utskott bär

kallas för stass!



overall
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Overallen, som studenter kallar för “ovven”, är studentens 
favoritplagg! Varje program har en unik ovve så din ovve 

kommer att visa för alla på campus vilket program du 
tillhör!

Ovven kan du se som både ett praktiskt plagg och en 
rolig plats att samla minnen på! Under dina år på SKA 

kan du köpa märken från fester, kravaller och annat kul 
som du kan sy eller limma dit. Ni kan också skriva roliga 

hälsningar till varandra på ovven!

På SKA har vi orangea overaller med röda revärer och 
dessa kan du köpa under Nolle-P av oss i SKAm!



Socionom

Fadderiet
Societeten

Lärare

Mästeriet
LÄRsex

Kultur,
Samhälle, 

Mediegestaltning

Fadderiet
Hovet

Miljövetare

Fadderiet
MiPh0

stuffs utskott
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Festeriet
SoCeR

Festeriet
Skumpa

Festeriet
MAX



Sekten
StuFFs skurkeri

andra program

Grafisk Design & Kommunikation
Fadderi: Legionen
Festeri: Tryckbar

Arbetsterapeut
Fadderi: Attityd
Festeri: Latex

Sjuksköterska
Fadderi: ORGANisationen
Festeri: SSKadat

Medieteknik
Fadderi: Legionen
Festeri: 3Cant

Elektronikdesign
Fadderi: Kretsn
Festeri: 3Cant

Byggingenjör
Fadderi: N-Phadderiet
Festeri: Fest-N

KTS-ingenjör
Fadderi: Familjen Seastars
Festeri: 3Cant

FTL- och SL-kandidat
Fadderi: Familjen Seastars
Festeri: Escort

GaSSKAT
Medfaks skurkeri
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Hej! Det är vi som är Naffi.
Vi vill se till att alla studenter ska kunna sporta och ha kul.
Kom på våra prova-på-veckor (v.36 & v.37) och testa alla våra olika
aktiviteter helt gratis!

NaffiNkpg

NaffiNkpgNorrköpings Akademiska Förening För Idrott

Vi idrottar för
att det är kul!

RYDS HERRGÅRD [HG] är studenternas herrgård mitt 
i Ryd. Perfekt för studier, pubhäng, sittningar och 
studentfester. Till nolle-P återinvigs vår anrika herrgård 
efter den mest omfattande renovering som gjorts 
under husets 50 år som kårhus

ÖRAT är kårhuset på campus US i Linköping. Fika på Café 
Örat, använd studieplatserna eller hyr festvåningen.

KÅRALLEN är kårhuset som ligger stolt förtöjt mitt på 
campus Valla. Ombord finns rum för både studentkårer, 
föreningar och festerier. Här finns möjlighet att 
arrangera och delta i stora studentfester, och missa 
inte det studentdrivna caféet och de mysiga pubarna 
i Baljan!

TRAPPAN är kårhuset i Norrköping, mitt i strömmen. 
Hjärtat i campus Norrköpings studentliv där du kan 
plugga, pubba och klubba. Här finns studieplatser alla 
veckodagar med självservering av kaffe – helt gratis!

KOLLEKTIVET är kårhuset på Ågatan mitt i centrala 
Linköping. Här samsas på kvällstid stora sittningar 
och fester med föreläsningar, konserter och mycket 
annat. På dagarna fylls huset av studieplatser, café och 
konferenser.





SKA-sektionen är Samhälls- och kulturanalys samt
masterprogrammet Ethnic and Migration Studies intresseorganisation.

SKA-styrelsen jobbar främst genom sin styrelse, som
består av förtroendevalda ur olika årskurser.

Styrelsen ansvarar för Mästeriet SKAm och för EMS community.

Vi är en ideell förening som bygger på studenternas frivilliga
medlemskap. Vi i SKA-sektionen ser till att bevaka studenternas

intressen, arrangera sociala aktiviteter, marknadsföra
programmet och finnas för er under hela studietiden.

SKA-sektionen fungerar också som studenternas länk till
lärarkåren och övriga universitet. Ni kan alltid kontakta oss om ni har 

frågor eller funderingar under Nolle-P eller resterande studietiden om 
något inte känns bra. Det kan vara allt från arbetsmiljö, undervisning,

till aktiviteter och annat.

ska-sektionens styrelse

Instagram: skasektionen    Facebook: SKA-sektionen
Hemsida: skasektionen.nu14



Lina Carlsson Mishell Cedeño Lisa Rolander Gääw

Wilma Holm

Post: Informatör & Sektreterare
Årskurs: 2

Jamel Angel

Post: Kassör
Årskurs: 2

Adam Löfdahl

Post: Vice-kassör
Årskurs: 2

Gustaf Malmsten

Post: Miljöombud
Årskurs: 2

Josefin Hållander

Post: Arbetsmiljöombud
Årskurs: 2

Rebecka Thorn Hällbro

Post: Ledamot
Årskurs: 2

Post: Utbildningsbevakare
Årskurs: 2

Post: Utbildnigsbevakare
Årskurs: 2

Post: Ordförande
Årskurs: 2
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Schema nolle-p
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Nollan!

På grund av de speciella tider vi befinner oss i så har 
det kommit många ändringar gällande schemat, där-
för är inget direkt nedskrivet i Nolleboken. Därför 
hänvisar vi Nollan till vår Facebook (Mästeriet SKAm) 
och vår Instagram (@masterietskam) för schema och 
uppdateringar.
Alltså Nollan, håll er uppdaterade, de saker vi har 
planerat VILL NI INTE MISSA! 
Så håll koll!

Men kort och gott så kan vi meddela att vi har en hel 
del planerat för er som kommer vara till för att ha 
fett roligt och att lära känna varandra. Det kommer 
vara allt från lära känna aktiviteter till sittningar. 
Ni kommer lära känna nya människor från alla håll 
och kanter. Nolle-p kommer sedan att avslutas med 
en avslutningsceremoni där Nollan blir Ettan!
Så dyk upp så ofta som ni bara kan! SKAm lovar att 
det kommer att vara sjukt värt det!
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För att enkelt komma in på vår Facebooksida där ni 
kan se schemat så kan ni skanna denna QR-kod:



Vill du ha en utbildning med hög kvalité? 
Vill du ha en bra studiemiljö där du trivs och växer? 
Vill du ha ett rikt studentliv fullt av möjligheter?

Svarade du ja? Bra. Det ser vi till att du får!

Studentkåren StuFF finns till för dig som läser vid området för utbildningvetenskap eller vid 
Filosofisk fakultet. Vårt uppdrag är att ge dig den bästa möjliga studietiden - från tentan till 
dansgolvet. Detta gör vi genom att påverka universitetet och dess omgivning, allt för att 
prioritera studenter och studenters hjärtefrågor.

Vår kärnverksamhet består av att bevaka och utveckla utbildningskvalitén och arbetsmiljön vid 
LiU och att förse dig med en bra studiesocial miljö. Vi ser till att alla beslut som fattas vid LiU 
passerar minst en student. Utöver vårt påverkansarbete anordnar vi också mottagningen - vi vill 
att alla studenter ska känna sig välkomna och trygga!

För att göra allt det här arbetet behöver vi ditt stöd - utan medlemmar kan vi inte genomföra 
vårt arbete. Att bli medlem är jätteenkelt och det blir du på www.stuff.liu.se/medlemskap.
Vill du bidra mer? Vi har massor av uppdrag där du kan göra skillnad, även dessa hittar du på 
vår hemsida! Som medlem får du bland annat även möjlighet att rösta i kårvalet, möjlighet att 
engagera dig samt flera exkklusiva rabatter under terminenes gång.

Vi hoppas din mottagning blir fantastisk och att du känner dig 
välkommen till Linköpings universitet! 

- gör skillnad!

@Studentkåren StuFF @stuff_liu

PS! Följ oss gärna!

Nyheter: Behind the scenes:



På Linköpings universitet har vi nolltolerans mot kränkande behandling! 
Det ska finnas en känsla av trivsel och trygghet under hela studietiden. 
Men vad gör man då om det väl händer och vem ska du vända dig till för 
hjälp?

Om det händer på campus under lektionstid?

Om det händer på en fest eller annan aktivitet på ett kårhus?

• Programledningen
• En lärare
• Din sektion
• Koordinatorn för Lika villkor
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Under själva aktiviteten:
• Ordningsvakterna
• Dagsansvarig
• Hovmästaren (på sittning)
• Ansvarig arrangör

Om du väljer att ta tag i det i efterhand:
• Kårhusets driftchef
• Koordinatorn för Lika villkor
• Din sektion
• StuFF – studentombud för arbetsmiljö & lika villkor (Sal) eller studiesocialt ansvarig (SAms)

Skulle du vilja prata med någon om vad som har hänt, oavsett när och vart det skedde, så
erbjuder Studenthälsan vid LiU samtalsstöd men du kan även kontakta koordinatorn för Lika 
villkor vid LiU eller studentombud för arbetsmiljö & lika villkor på StuFF.

Kontakt
StuFF: sal@stuff.liu.se, sams@stuff.liu.se  
Koordinator för Lika villkor: linda.schultz@liu.se
Studenthälsan: https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kontakta-oss?l=sv

Din studietid är vårt uppdrag!





KÅRHUSEN I LINKÖPING: KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Kårhuset Trappan –  Studenternas vardagsrum 

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

Trappan har precis flyttat till campus för att 
komma närmare er - Studenterna! Just nu pågår 
det fortfarande renovering av lokalerna och därför 
kan vi inte erbjuda samma verksamhet som 
tidigare, iallafall inte under höstterminen. 

På kvällarna dressar Trappan om till pub. Kom 
och ta en öl med vänner och testa på våra egen-
gjorda hamburgare. Här finns bland annat billig 
mat och dryck, kul (och gott!) att testa!

Trappan är även studenternas nattklubb där olika 
studentföreningar anordnar fester lördagar året 
runt. Då vi precis har flyttat, väntar vi ivrigt på att 
få dansa på nattklubbarna efter jul!

Bli en del av gemenskapen på 
personal.trappan.nu

 - Norrköpings bästa kårhus



LiU
Linköpings universitet

FilFak
Filosofiska fakulteten (du/vi)

TekFak
Teknologiska fakulteten

MedFak
Medicinska fakulteten

StuFF
Studentkåren för FilFak (du/vi) och UV

LinTek
Studentkåren för TekFak

Consensus
Studentkåren för MedFak

Kåravgift
En terminsavgift som betalas för att
studentkåren (StuFF i ditt fall) ska kunna 
arbeta för att förbättra din studietid på
campus och ordna studiesociala aktiviteter, 
t.ex. Nolle-P. Viktigt att gå med i, Nollan!

Campusbussen
En gratisbuss för Liu-studenter som går 
mellan Campus i Norrköping och Campu-
sen i Linköping. Giltigt Liu-kort uppvisas

CSN
Flera studenters inkomstkälla

Sektion
En organisation som hör till en eller flera
utbildningar som driver
utbildningsrelaterade frågor för att förbättra 
studiemiljön

Fadderi
En grupp studenter (ett utskott) som
planerar och genomför Nolle-P

Fadderist
Medlem i fadderiet

Festeri
Ett utskott som arrangerar fester under året 
och agerar faddrar under Nolle-P

Festerist
Medlem i festeriet

Mästeri
Ett utskott som består av ett ihopslaget
festeri och fadderi, vilket SKAm är!

Mästerist
Medlem i mästeriet

Patet
En före detta fadderist, festerist eller
mästerist. SKA:s pateter heter SKAmlöst

Fadder
Person som hjälper till under Nolle-P

Seminarium
Undervisning och diskussion i grupp. Ett 
examinerande tillfälle som kräver ett aktivt 
deltagande

Tentamen (Tenta)
Examination där Nollan visar sina
kunskaper

Salstenta
Examination som Nollan skriver på Campus

ordlista
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ordlista
Hemtenta
Examination som Nollan får skriva hemma. 
Detta är vad vi vanligast har på SKA.

Tenta-P
Den period då studenter skriver tentor

Ladok
Ett system för dokumentation av dina
studieresultat

Akademisk kvart
Detta gäller när något klockslag anges utan 
efterföljande minuttal: Kl 15 innebär
alltså 15:15. Kl 15:00 betyder däremot
Kl 15 prick. Används för att Nollan ska
hinna ta sig mellan föreläsningar/
seminarium etc

DK (Dalkarlen)
Ett stort studentboende på
Sankt Persgatan

Gripen
Ett stort studentboende på Gamla
Rådhusgatan

Hem-Hem
Platsen Nollan växte upp på innan Nollan 
kom till Norrköping

Campus Valla & US
LiU’s campusområden i Linköping

Peking
Annat namn för Norrköping

Studentfiket
Billigt kaffe & snacks på våning 5 i Täppan

Skvallertorget
Det stora torg som är beläget utanför
Campus. Mycket trafik, men
gångtrafikenten har företräde

Kårhuset Trappan
Norrköpings kårhus som erbjuder lunch, 
pub-häng, sittningar eller fest. Studenter 
diggar trappan!

Overall (Ovve)
Alla program har sin egen ovve. SKA har 
orangea overaller med röda revärer

Märken
Alla stora fester samt föreningar så som 
SKAm har ett unikt märke. Dekorera din 
ovve med dessa!

Märkesbacken
... går från Skvallertorget upp mellan
Kåkenhus & Spetsen + Täppan! Alla
sektions- och föreningsmärken finns
målade här

Kravall
Fest med KRAV på overall! (Dock inget
absolut krav, mer en rekommendation)

Fulsittning
Ledigare tillställning med middag,
underhållning och ofta tema

Finsittning
Finare tillställning med middag,
underhållning och dresscode

Gyckel/Spex
När studenter underhåller genom t.ex. en 
sång, dans eller teater

25



Tips
Var med på Nolle-P!
Att delta i Nolle-P är ett perfekt tillfälle att lära känna sina kursare, komma in 
i studentlivet och att lära sig hitta i Norrköping!

Var uppdaterad!
Håll dig uppdaterad genom att följa SKAm på sociala medier för att snabbt 
kunna ta del av information, även efter Nolle-P! Inför din första dag på
Campus kommer vi även där att informera om en plats och tid där någon 
kommer att möta upp de Nollan som vill och visa vägen till
uppropningssalen, eftersom det kan vara klurigt att hitta rätt första dagen!

Ha telefon med Swish!
Under Nolle-P är det Swish som gäller när Nollan ska köpa märken eller 
biljetter till sittningar och fester!
Nollekortet!
Det kan låta som mycket pengar att lägga på fester och middagar, men vi rekom-
menderar att du hänger med på så mycket som möjligt eftersom det kommer ska-
pas minnen och en större gemenskap! Trappan kommer att sälja Nollekortet som är 
en samlad biljett för alla fester underNolle-P! 
Nollekortet rekommenderas då det säljs för ett rabatterat pris! Ordinariepriset för 
att komma in en gång på där vi ska ha festerna är strax över 100kr medan Nollekor-
tet kostar 150kr! Du sparar alltså minst 50kr om du ska med ut mer än en gång!

Märken!
Kommer du att köpa en snygg orange overall som SKA-studenterna har? 
Då kan du köpa märken att pryda den med! Alla sittningar, temafester,
kravaller och utskott säljer unika märken och de kostar ungefär 20kr! Köp 
märken från första början så sparar du minnen från hela din studietid!

Kläder efter väder!
Kläder efter väder är vad som gäller under Nolle-P! En hel del tid kommer vi att vara 
utomhus, så ha gärna oömma kläder och bekväma skor.

Studentlitteratur!
Kurslitteraturlistorna kan vara långa och böckerna dyra, men det finns tips! 
På Facebook kan du gå med i gruppen ”Det SKA nog bli något av oss 
också” där SKA-studenter köper och säljer kurslitteratur för en billigare 
peng! Det finns även hemsidor som kurslitteratur.se, studentapan.se och 
campusbokhandeln.se som säljer litteratur billigare! Med Mecenat kan du 
även få rabatt på flera boksidor.
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checklista
Läs igenom Nolleboken!

Hitta ett boende!
Tips: www.studentbo.se, Blocket.se eller 
olika facebookgrupper

Sök studiemedel från CSN! Kom ihåg 
att lämna studieförsäkran efter kursstart!

Registrera dig på dina kurser! Detta är 
ett måste för att kunna lämna studie-
försäkran och för att få ditt CSN! Följ 
instruktionerna på  http://www.student.
liu.se/studexp/reg?l=sv&sc=true

Skicka in intresseanmälan till oss! Detta 
är för att vi ska veta ungefär hur många 
som kommer att delta under Nolle-P 
och så vi är medvetna om allergier 
och/eller specialkost! Intresseanmälan 
finns som en enkät i ert välkomstmail 
och är inte bindande!

Köp böcker till din första kurs!

Gå på uppropet! Det är här du slutgiligt 
bekräftar din plats på SKA!
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Välkommen
till Studenthälsan

www.student.liu.se/studenthalsan

 Hälsofrågor
 Livsstilsfrågor
 Alkohol- och drogrelaterade frågor 
 Stöd för studenter med funktionsnedsättning   

  
Vi erbjuder samtal, kurser och workshops mm.

Studenthälsan arbetar med:  

Våra mottagningar är öppna för alla studenter på Linköpings universitet. 
Alla besök är kostnadsfria och alla på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Kontakta studenthälsan 



Välkommen till
Campus Norrköpings bibliotek!

Här finner du det mesta för dina studier!

Vi har litteraturen för dina kurser som hemlån och 
daglån. LiU-kortet är ditt bibliotekskort.

Arbetsplatserna i biblioteket är i olika zoner, för 
grupper där man får prata och enskilda platser
där tystnad råder. Det finns en tyst läsesal.
Datorarbetsplatserna finns både ute i biblioteket 
och i en datorsal där du kan sitta om det inte är 
bokat för undervisning.

Du kan boka grupprum som finns i biblioteket
via Time-edit.

Kopiatorer/skrivare finns i biblioteket.

Framför allt har biblioteket en trevlig, kunnig och 
erfaren personal som hjälper dig finna svar på
dina frågor!

https://liu.se/biblioteket
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HUS: INGÅNG
Building: Entrance

HUS: INGÅNG
Building: Entrance

LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING

FAKULTETER
Faculties
Medicinska Fakulteten; Clinicum...............................................................Kåkenhus: 33
Kansliet för utbildningsvetenskap, KFU ......................................................Täppan: 34
Tekniska fakultetskansliet, TFK .....................................................................Täppan: 34

INSTITUTIONER
Departments
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV ............................Täppan: 34

Kåkenhus: 33, 40
Institutionen för ekonomisk och.........................................Kopparhammaren 2: 10B
industriell utveckling, IEI
Institutionen för studier av .......................................Kopparhammaren 7: 56C, 56D
samhällsutveckling och kultur; ISAK ......................................................Kåkenhus: 33 
Institutionen för teknik och .........................................Kopparhammaren 2: 10A, 14
naturvetenskap, ITN...................................Kopparhammaren 6: 52, Kåkenhus: 33,

Spetsen: 2, Täppan:34
Institutionen för tema, Tema................................................Kopparhammaren 2: 10A

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
University library
Campus Norrköpings bibliotek, CNB ........................................................Kåkenhus: 33

HÖRSALAR
Lecture halls
Hörsalar K1, K2, K3 (Önnesjösalen) .........................................................Kåkenhus: 33
K4 (Turbinen).....................................................................................................Kåkenhus: 40
Hörsalar TP1, TP2.................................................................................................Täppan: 34

STUDENT- OCH UTBILDNINGSSTÖD
Student services
Central studerandeexpedition ...................................................................Kåkenhus: 33
Central studievägledning .............................................................................Kåkenhus: 33
Examensenheten, EXAM...............................................................................Kåkenhus: 33
International office, IO ...................................................................................Kåkenhus: 33
Karriärcentrum .................................................................................................Kåkenhus: 33
Tentamensservice ..........................................................................................Kåkenhus: 33
Studenthälsan, SH ..........................................................................................Kåkenhus: 33
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Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping Telefon växel 011-363000 www.liu.se

Buss Parkering
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SERVICE
University service units
LiU-serviceenheten i Norrköping, LISIN .............................................................. Täppan: 34
LiU-tryckenheten, LT ............................................................................................. Kåkenhus: 33
GODSMOTTAGNING/GOODS OFFICE .................................................Täppan: Sandgatan 31

ANDRA LIUVERKSAMHETER
Other LiU activities
Avdelningen för Åldrande och social förändring, ASC............................ Kåkenhus: 33 
Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.......................... Kopparhammaren 2: 10A
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.................... Kopparhammaren 7: 10A
Institutet för Analytisk Sociologi, IAS ...................................... Kopparhammaren 2: 10B
LiU Innovation ....................................................................Kåkenhus: 33, Laxholmstorget 3
LiU Relation................................................................................................................ Kåkenhus: 33
Demola ................................................................................................................ Laxholmstorget 3
Norrköpings beslutsarena ........................................................... Kopparhammaren 2: 10A
Universitetsförvaltningen, UF............................................................................ Kåkenhus: 33

FÖRETAG
Companies
RISE Research Institute of Sweden ................................................................ Kåkenhus: 33
Akademiska Hus ..................................................................................................... Bredgatan 35
Norrköpings Visualiseringscenter C ........................................... Kopparhammaren 6: 54
Printed Electronics Arena ........................................................................ Norra Grytsgatan 7

STUDENTKÅRER
Student unions
Medicinska fakultetens studentkår, Consensus...............................Kårhuset Trappan
Linköpings Teknologers Studentkår, LinTek........................................Kårhuset Trappan
Studentkåren vid Filosofiska fakulteten, StuFF .................................Kårhuset Trappan
Kårservice .........................................................................................................Kårhuset Trappan
KOMBO, Studenternas hyresgästförening ...........................................Kårhuset Trappan
Trappans studieplatser................................................................................Kårhuset Trappan

RESTAURANGER OCH CAFÉER
Restaurants, cafés
Café Trappan............................................................................................................ Kåkenhus: 40
Restaurang och Café C..................................................................... Kopparhammaren 6: 54
STUDENTFIKET/STUDENT CAFÉ............................................................................... Täppan: 34

Campusbussen

Hpl VÄSTER TULL
Nygatan, 150 m

Hpl SÖDER TULL
Nygatan, 700 m

Campusbussen mot Linköping, läge A Campusbussen mot Linköping, läge J73 73

3 Spårvagn mot Söder Tull, läge B 112 Vrinnevisjukhuset, läge B

115 117 Vrinnevisjukhuset, läge A

För övriga linjer och tidtabeller - se www.ostgotatrafiken.se

Antagningen/Admissions Office ................................................................Kåkenhus: 33

OBS! Placeringen av Trappan
kommer inte vara på samma ställe 
som på kartan!
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1. Kåkenhus
2. Täppan
3. Spetsen
4. Kopparhammaren

1. Dalkarlen
2. Konstantinopel
3. Gripen
4. Klockan
5. Bryggeriet
6. Vattentornet

1. Resecentrum
2. Skvallertorget
3. Ica nära Strömmen

1. Världens bar
2. Arbis
3. Cnema
4. Saliga Munken

1. Folkparken
2. Kärleksparken
3. Strömparken

CAMPUS

STUDENTBOENDEN

BRA ATT VETA

PUBAR/NÖJE

PARKER

33

1. Café Täppan

MATSTÄLLEN

Behöver du hjälp att hitta en sal?

Skanna denna QR-kod för att 
snabbt komma till en karta där du 
enkelt söker på salsnamnet och 
sedan får fram byggnad, våning 
etc.
https://old.liu.se/karta?l=sv

karta norrköping



Snart är det dags för kursstart,
och vi i SKAm hoppas att du ser fram emot

din första tid på Campus Norrköping!

Vid minsta lilla fundering:
Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

VI SES SNART NOLLAn !



(Glad bild på SKAm)



En del av skogens kretslopp för framtida generationer



Hos oss på Elon kan du köpa vitvaror som kyl och frys, diskmaskin eller tvättmaskin 
och torktumlare. Det är kanske vitvaror vi är mest kända för men i vårt sortiment 
hittar du också annat som till exempel kökstillbehör, rakapparater och dammsugare. 
Vi har helt enkelt det mesta du kan behöva när det kommer till apparater och 
tillbehör för ditt hem. Hos oss hittar du produkter från kända varumärken som 
Husqvarna, Samsung och KitchenAid med flera.  

För oss hos Elon är det viktigt med en hög servicenivå då vi värdesätter dig som 
kund. Är du osäker på vad du ska välja – fråga oss om råd! Vi har kunnig personal 
som gärna hjälper dig att hitta rätt bland vårt stora utbud av produkter.  

Hos oss kan du lita på att du köper kvalitet till bra pris med stor trygghet.  

Välkommen på ett besök i butiken! 

elektrokyl i Norrköping AB 
Kiselgatan 10 602 23 Norrköping 
info@elektrokyl.com
011-162070



Instagram: masterietskam

Facebook: Mästeriet SKAm


