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HEJ
N0llan
GRATTIS OCH VÄLKOMMEN till samhällsplanerarprogrammet!
Hoppas att du är lika taggad som vi är inför den kommande
hösten. Vi kan intyga att du har gjort ett bra val gällande program, universitet och stad. Som en kick-off för din studietid
har Mästeriet SPan förberett en mottagningsperiod utöver det
vanliga!
Mottagningsperioden beräknas pågå i drygt två veckor, där
kommer du få möjlighet att se vad universitetslivet i Linköping har att erbjuda samtidigt som du får lära känna nya
vänner. Detta är startskottet på ditt nya liv som student!
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VILKA ÄR

MÄSTERIET

SP AN

EGENTLIGEN?

DJUPT INIFRÅN DE ÖSTGÖTA EKLANDSKAPEN
HAR SPANS MÄSTERISTER NU LETAT SIG FRAM.
FÖRBEREDELSERNA INFÖR ETT OFÖRGLÖMLIGT
NOLLE-P HAR BÖRJAT OCH SPAN KAN INTE VARA
MER REDO. VAD EN MÄSTERIST EGENTLIGEN ÄR
KOMMER N0LLAN FÅ LÄRA SIG MED TIDEN. DET SOM
N0LLAN BÖR VARA MEDVETEN OM ÄR SPANS FÖRMÅGA ATT SPEJA. SPAN SER NÄMLIGEN ALLT
N0LLAN GÖR OAVSETT VART N0LLAN BEFINNER SIG.
KOM DÄRFÖR IHÅG...

SPAN SER DIG.

1.

N0lle-P
fredag 20 aug

UPPROP
& CAMPUSVANDRING
lörrdag 21 aug

HEMMA HOS ÖF
söndag 22 aug

torsdag 26 aug

LEDIG DAG
fredag 27 aug

CYKELMIDDAG
lördag 28 aug

BÄST I TEST &
GRILLHÄNG

AMAZING BIKERACE

måndag 23 aug

SPÖKVANDRING

MÜNCHEN HOBEN
tisdag 24 aug

FESTERNAS MÄSTARE
- FEAT. LISA

söndag 29 aug

Vila upp dig inför ...
fredag 3 sep

FINSITTNING

onsdag 25 aug

FULSITTNING
OBS!
Ändringar kan ske
p.g.a Corona

2.

Styrelsen
PRESENTERAR SIG

Hej!
Kul att just du har valt att plugga samhällsplanering! Det är vi som är styrelsen för din sektion
LiSa. Vår uppgift är att göra din studietid på samhällsplanerarprogrammet så bra som
möjligt! Hos oss hittar du bland annat din utbildningsbevakare och arbetsmiljöombud, de gör
allt i sin makt för att du ska få en bra och rättvis utbildning.
Vi arbetar också med att arrangera evenemang, exempelvis sittningar, pluggstugor,
quizkvällar och lunchföreläsningar. Utöver utskottet Mästeriet SPan har styrelsen två
arbetsgrupper: Internationella gruppen som inriktar sig på vår masterutbildning, och
Eventgruppen som ordnar evenemangen. Allt för att öka gemenskapen och
studiemotivationen! Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen till ett roligt och spännande
studentliv här på Linköpings Universitet!
Ryck gärna tag i oss vid frågor kring sektionens arbete eller programmet i sig eller besök vår
hemsida www.sektionenlisa.se. Glöm heller inte att bli medlem via StuFFs hemsida, det ger
dig rabatter och fika!! Ses på campus!
Följ oss på
facebook: Lisa- Sektionen för samhällsplanering vid Linköpings universitet
instagram: @sektionenlisa

3.

Elsa och Micke från Styrelsen
Hej!
Jag heter Elsa och jag läser sista året på
kandidatprogrammet. Det är jag som är din
utbildningsbevakare! Jag arbetar med att
säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet,
och man kan säga att jag är länken mellan StuFF,
lärarna och studenterna på programmet. Om det
skulle uppstå problem inom utbildningsrelaterade
frågor under din tid på programmet kan du vända
dig till mig för hjälp. Jag jobbar efter tystnadsplikt
och kommer inte föra vidare någon information
utan ditt samtycke.
Du når mig enklast genom att
slänga iväg ett mail på:
utbildningsbevakare@sektionenlisa.se

Hej,
Micke heter jag och jag läser också sista året på
kandidatprogrammet. Jag är ditt arbetsmiljöombud
vilket innebär att jag ansvarar för den fysiska så väl
som den studiesociala miljön. Exempelvis betyder
det att du kan kontakta mig när det gäller allt från
en trasig lampa till att du känner dig illa behandlad
av personal eller andra studerande. Jag jobbar
också efter tystnadsplikt och skulle inte föra vidare
något utan medgivande.
Även mig når du
smidigast via mail:
arbetsmiljoombud@sektionenlisa.se

Självklart kan du alltid komma fram till någon av oss på campus också!

4.

10
student
tips

TILL

livet

5.

Införskaffa en cykel.
Ha dubbla lås.

Brygg kaffe hemma
och ta med termos.

Gör matlådor.

Lär dig ”Stad i ljus”.

Köp begagnad eller
låna kurslitteratur.

Omtenta är okej, men
glöm inte att du är
här för att studera!

Utnyttja dina
studentrabatter.

Gå inte på cykelbanan
på Corson.

Följ Mästeriet SPan
på instagram.

Glöm inte.
Vatten är sexigt.

Vi är
den st
udentä
gda bo
khan

deln!

Hej nya student!
Det kan vara lite förvirrande som ny student
men i våra butiker i Kårallen och Täppan
får du hjälp att hitta rätt kurslitteratur.
Hos oss hittar du ny, begagnad och digital
kurslitteratur, kompendier, kontorsmaterial,
mobiltillbehör m.m.
Mer information
www.bokab.net.

50% rabatt
på ett Bokabkollegieblock.
ord.pris 19kr

En del av *Visa upp denna annons i kassan i vår butik i Täppan eller Kårallen.
Rabatten gäller 1 block per kund. Giltig till 210930.
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9.

Möblera nya lägenheten på ett billigt och hållbart sätt
LiU Student Secondhand

med hjälp av Navitas studentförenings nyaste utskott:

. LiU Student Secondhand driver en secondhandbutik en trappa ner vid A-husets ingång 19 på

campus Valla med målet att öka cirkularitet och hållbarhet kring möbelkonsumtion bland LiU:s studenter. Här kan du som
student både köpa secondhandmöbler till ett lågt pris, men även donera eller sälja använda möbler via oss och summan
går oavkortat till dig – perfekt som extra inkomst i studentplånboken.
Navitas är en hållbarhetsförening

Välkommen!

verksam på Linköpings universitet. Föreningen drivs av engagerade och

hållbarhetsintresserade studenter med huvudsyftet att verka för en hållbar utveckling genom att inspirera, utbilda samt
föra samman studenter som är intresserade inom området, bl.a. genom att erbjuda alla medlemmar lunchföreläsningar
och eftermiddagsevent med samarbetande företag, gästföreläsningar, sittningar, resor och studiebesök. Organisationen
utgörs av sex utskott: eventutskottet, marknadsföringsutskottet, näringslivsutskottet, nätverksutskottet, reseutskottet,
samt LiU Student Secondhand.

navitas.se
liustudentsecondhand.se

navitas
liustudentsecondhand

navitas.se
liustudentsecondhand

DAG FÖR DAG
T I D . P L AT S & A K T I V I T E T

fredag 20 aug

UPPROP OCH CAMPUSVANDRING

Plats: TEMCAS

Välkommen kära n0llan, idag börjar studentlivet! Efter intro för utbildningen
kommer n0llan få träffa faddrarna och få reda på allt n0llan behöver veta. Efter
uppropet bär det av på campusvandring där n0llan får reda på var man pluggar
bäst, köper billigast kaffe och förköper biljetter till fester. Tagga!

lördag 21aug

HEMMA HOS ÖF

Plats: Hemma hos ÖF

N0llan bjuds hem till sin Överfadder för ett hejdundrande tacomys. Här kommer
n0llan få möjlighet att lära känna sin n0llegrupp och sina faddrar. Här går även
startskottet för årets hedervärda poängjakt. Börja samla poäng redan nu n0llan!

söndag 22 aug

BÄST I TEST & GRILLHÄNG

Plats: Skåland

Ikväll bjuds n0llan upp till dans! Vi möts upp i Skåland för lekar och tävlingar i
alla dess former. För att orka alla tuffa kamper bjuds n0llan på grillat, så kom
hungrig!

måndag 23 aug

MÜNCHEN HOBEN

Plats: Utanför blå havet

Öl-och mattält - det är dags för den årliga traditionen i sann oktoberfest-anda.
Denna mellansittning är något att se fram emot! Kanske kan n0llan dansa loss
till livemusik! Träna upp din högerhand så att du orkar bära din sejdel, sedan
beger vi oss mot Deutschland!

tisdag 24 aug

FESTERNAS MÄSTARE - FEAT LISA

Plats: Fridhemsparken

Som ett smakprov på Lius studentliv kommer Styrelsen för sektionen Lisa visa
n0llan några av de största festhelgerna. Så packa med en handduk och var förberedd på en 5-kamp i sann studentanda.

11.

onsdag 25 aug eller torsdag 26 aug

FULSITTNING

Plats: Flamman

Dags att sätta n0llans sittningskunskaper på prov! N0llan möts upp på Linköpings äldsta och mest legendariska studentpub Flamman för att festa loss.
Temat denna afton är Backpacking i Asien där N0llan förväntas gå all in!

fredag 27 aug

CYKELMIDDAG

Plats: Återkommer

N0llan möter upp sin Överfadder för att tillsammans cykla runt på en klassisk
Linköpingstradition. Att cykla runt och smaka på olika smårätter samtidigt
som en får en rundtur i Linköpings områden är en höjdare. Kom hungrig!

lördag 28 aug

AMAZING BIKERACE

Plats: Uppsamling vid C1

Pumpa däcken och fram med cykelhjälmen, idag är det cykelskattjakt som står
på schemat! Lista ut med hjälp av skattkartan vart ni ska, lös uppdragen och åk
i rätt ordning. Först i mål vinner! Kvällen avslutas med grillning!

söndag 29 aug

SPÖKVANDRING

Plats: Vallaskogen

Vallaskogen är ökänt för dess mystiska och trollska varelser, här har spökats i
decennier. SPan vill visa några av dessa på en vandringstur i mörkret. Denna
afton kommer sätta nerverna på spel, men frukta ej! Faddrarna håller hårt i
n0llans hand.

fredag 3 september

FINSITTNING

Plats: Ryds Herrgård

Le grand finale på n0lleperioden och Herrgården i Ryd välkomnar hjärtligt
N0llan för den storslagna avslutningen med trerätters och sånger. N0llan
dyker upp i de kläder hen känner sig som allra snyggast i.

12.

FRÅN UTBILDNING

Akavia är det nya fackförbundet för akademiker.
Vi kan din bransch. Din profession. Din situation.
Vi ger dig tryggheten att våga och verktygen för
att lyckas. Bli medlem idag på akavia.se.

TILL UTVÄXLING

LEXIKON
N o l l a n

F Ö R

L I V E T

I

s

L I N K A N

n0llan
[nål`an]

noun

I. Du! Komma ihåg; en
N0llan, flera N0llan.
ALDRIG N0lla eller N0llor.

14.

3 NYCKELORD PÅ CAMPUS
AKADEMISK Föreläsningar brukar börja 15 minuter
KVART efter hel timme.
(Detta gäller om minuter inte står
utskrivet, så om schemat säger XX:05
gäller självklart denna tid).
CORSON Vägen som går genom campus.
KAFFE KLÄGG Kaffe och kaffetillägg (en godbit).

PÅ CAMPUS
Faddrar De underbara människor som kommer se
till att n0llans mottagningsperiod blir den
bästa.
ÖF Överfaddrar. Har ansvar över att ha all
kontakt med n0llan innan och under
N0lle-P.

FEST

Fakulteter
FilFak Filosofiska Fakulteten. Studenter som
pluggar under FilFak kallas för FilFakare.
TekFak Tekniska Fakulteteten. Studenter som
pluggar under TekFak kallas för TekFakare.
MedFak Medicinska Fakulteten. Studenter som
pluggar under MedFak kallas för MedFakare.
UV Området för utbildningsvetenskap. Studenter
som pluggar under UV kallas enkelt för
lärarstudenter.

STUDENTKÅRER & SEKTIONER
Stuff Studentkåren för Utbildningsvetenskap
och Filosofiska Fakulteten. Representerar
studenter under UV och FilFak.
LinTek Linköpings teknologers studentkår.
Representerar studenter under TekFak.
ConsensuS Medicinska fakultetens studentkår.
Representerar studenter under MedFak.
Sektion En förening med syfte att främja
närstående program eller fristående
kursers studenters bästa.

Sittning Tillställning där man äter, dricker, sjunger
och får ta del av diverse underhållning.
Är uppdelat i tre kategorier:
FULSITTNING innebär lättare mat och
klädsel som är mer casual.
MELLANSITTNING har ofta ett tema och
maten är ofta av något högre klass.
FINSITTNING innebär att både mat samt
klädsel är av högre klass.
Mellanhäng Hänget som sker mellan två tillställningar.
Eftersläpp Utgången som sker efter en tillställning.
Kravall Fest med KRAV på overALL.
Gyckel Välkända låtar som skrivs om till något
roligt och utförs i olika sammanhang.

15.

Ovve
KULTUREN

Som n0llan kommer att märka har alla faddrar
blåa overaller på sig, dessa kallas för ovvar.
Nu kanske Nollan undrar vad det ska vara bra
för?
Studentovven bärs som festplagg av studenter
på LiU. Ovven är ofta prydd av tygmärken från
olika kravaller eller andra evenemang och
organisationer.

NAMN På höger ben bär man sitt namn.
MÄRKEN Märken från kravaller eller föreningar kan köpas
och sys/limmas på diverse ställen av ovven. Dock är det
vanligast att först fylla vänster ben. Sina käraste märken
sätter man närmast sina käraste kroppsdelar.
REVÄRER På samhällsplanerarnas ovve är det vit revär med
en mindre orange revär på den vita som gäller!
ANVÄNDNING Ovven bör invigas innan den används. Under
invigningen bär man ovven uppkabbad. Efter invigning så
bärs den nerkabbad med ärmarna runt höften.
HYGIEN Ovven får inte tvättas. Ovven får dock duschas och
badas, men då måste ägaren vara omfamnad av den.

16.

Ovvar på campus

Civilekonom
Mästeri: Elin Players

Systemvetenskap
Mästeri: SM

Samhällsplanerare
Mästeri: SPan

Teknisk biologi/kemi
Fadderi: Urfadderiet
Festeri: Bi6

Lärare
Fadderi: FOUL
Festeri: Läxmästeriet

Statistik & datanalys
Mästeri: SCB

Teknisk fysik
Fadderi: YF
Festeri: Y6

Utbytesstudent

Datateknik/IT
Fadderi: STABEN
Festeri: D-Group

Psykolog
Fadderi: Freud
Festeri: PsyKO

Kognitionsvetenskap
Mästeri: Kognitivet

Politices kandidat
Mästeri: FBI

Högskoleingenjör
Fadderi: TackLING
Festeri: VI-LING

Affärsjuridik
Mästeri: Jur6

HR
Mästeri: HRarkiet

Maskinteknik
Fadderi: Mpire
Festeri: FM

Industriell ekonomi
Mästeri: CM

Kulturvetare
Fadderi: KoMPaSS
Festeri: sKVaLp

Matematik/Naturvetenskap
Fadderi: Gudfadderiet
Festeri: 4-verkeriet

17.

HITTA PÅ
CAMPUS

VALLA

FÖRSTA BOKSTAVEN på salens namn hjälper
n0llan hitta till rätt hus när n0llan ska ha
föreläsning. Salarna är i regel döpta efter
första bokstaven på husets namn. Med
undantag från C-huset där varje korridor har
varsin bokstav. Därutöver har flera labbsalar,
datorsalar och semenarierum andra namn.

FÖRSTA SIFFRAN på salens namn hjälper
n0llan gå till rätt våning. På campus kallas
entréplan i varje hus för ”Plan 2”.
EXEMPEL:
A301 (A-huset, Plan 3)

HÅLLPLATSER
US Norra entréen
Nobeltorget
VTI
Vallfarten
Universitetet
Skälvs gård
Hultet
Väster Tull
Söder Tull

18.

SALSYSTEM

Tema TEMCAS, TEM21

Studenhuset SH..
KEY KY..
Terra TER..
A-huset A..
C-huset R.., S.., T.., U..
osv.

Med CAMPUSBUSSEN åker n0llan gratis med
LiU-kort. Bussen kör mellan Campus US,
Campus Valla och Campus Norrköping, och
avgår med ca. en timmes mellanrum.
(se LiUs hemsida för uppdaterad tidtabell).

N0llan får åka campusbussen under N0lle-P
även om n0llan ännu inte fått ett LiU-kort.
Saknas LiU—kort ska n0llan meddela detta
för busschauffören.

19.

CORSON

CORSON

CORSON

20.

RYD

SKÅLAND

VALLA

GOTTFRIDSBERG

T1

INNERSTADEN

VASASTADEN

var ska man bo?

- Mästeriet presenterar några bostadsområden i Linkan

Tips: Ställ dig i kö till Studentbostäder och Stångåstaden redan idag. Linköping är
en stad med många hyresrätter. På dessa hemsidor får du 1 köpoäng per dag.
Gå också med i facebookgruppen ”lägenheter i Linköping”

Valla och t1

Irrblosset heter studentfastigheterna
som byggdes i Valla under tidigt 2000tal. T1 är ett före detta millitärt omåde
där soldater utbildades vid regementet
som låg här
+ Ligger mellan universitetet och
innerstaden
- Lite dyrare

Lambohov

Ryd

En del av miljonprogramprojektet 65-75
+ Mycket studenter bor här,
nära till donken och Rydskogen
- Mycket fester, kan vara högljutt

Vallastaden

Linköpings moderna ”hållbara” stadsdel
+ Nära universitetet
- Dyrt att bo här

Har fått namnet efter det säteri som låg
här vid byggandet av förortsstadsdelen
+ Nära till natur och universitetet
- Långt till innerstaden

Collonia

Gottfridsberg

Vasastaden

Linköpings äldsta studentpub,
Flamman, som öppnades 1967
ligger i detta gemytliga område
+ Ligger mellan universitet och
innerstaden
- Farligt nära vinland

skäggetorp

Två-och trevåningshus som är
uppbyggda runt ett stort centrum
+ Nära köpcentrumet Tornby
- Ligger lite längre bort

Namnet kommer sig av det intilliggande
koloniområdet vid naturereservatet Valla
+ Precis nybyggt, ligger bredvid campus
- Lite dyrare

Planerandet av stenstaden Linköping,
redan på slutet av 1800-talet, började här
+ Nära stadskärnan
- En bit till universitetet
Har du inte hittat bostad när skolan börjar?
Hör av dig till KOMBO - en kostnadsfri
hyresgästförening för studenter på Linköpings
universitet. Du når de på:
Telefon: 013-28 28 84
Mejl: bomb@karservice.se
21.

Välkommen hem till
studentlivet!
Du har kommit in på Linköpings universitet, grattis!
Men var ska du bo? För att få hjälp med boende kan du kontakta
KOMBO - Studenternas egna hyresgästorganisation!
Hos oss kan du som student få råd och information om
allt du kan tänkas behöva veta om boende i Linköping och
Norrköping! Typ som: Vad behöver jag göra för att hitta boende?
Vilka hyresvärdar finns det? Hur ser bostadsläget ut egentligen?
När du väl har hittat boende kan du fortfarande få hjälp och information från oss på KOMBO. Vi är ju trots allt en kostnadsfri hyresgästförening för studenterna vid Linköpings universitet. Du behöver
inte ens bo i en studentbostad - det räcker med att du är student! Så
passa på!
You have started your studies at Linköpings University, congratulations! But where will you live? To get help and answers to all of your
questions about housing and accommodation in both Linköping and
Norrköping, just ask us! We are KOMBO- the students’ own tenant
association!
We help students with legal advice regarding housing, with help to
find accommodation and with help to organise residents’ associations
in the different residential areas.
You do not pay us anything for help. You do not even have to live in
student housing. To get help from us, you only need to be a student at
Linköping University.

And if you would like to contact us:
bostad.karservice.se
013 - 28 28 84
bomb@karservice.se

Kårservice

23.

- gör skillnad!
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!
ärna!
PS! Följ oss g
Nyheter:

Behind the scenes:

@Studentkåren StuFF

@stuff_liu

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?
•
•
•
•
•

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

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

KONTAKTER på Liu
Dick Magnusson, programansvarig
013-28 57 41
dick.magnusson@liu.se

Studenthälsan LiU
013-28 10 00
studenthalsan@liu.se

Eva Danielsson, programadministratör
013-28 21 71
eva.danielsson@liu.se

Studentkåren StuFF
info@stuff.liu.se
www.stuff.liu.se

Theresa Lagali studievägledare
013-28 15 79
theresa.lagali@liu.se
Jenny Gleisner, studierektor
013-28 46 09
jenny.gleisner@liu.se

Någon av våra fantastiska faddrar kommer att höra
av sig till dig några dagar innan skolstart för att
förtydliga eventuella frågetecken och höra hur taggad
du är inför N0lle-P och de kommande studierna

Andra aktörer
CSN
0771-276 000
www.csn.se
Försäkringskassan (för t.ex. bostadsbidrag)
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
Stångåstaden bostäder
013-20 85 00
www.stangastaden.se
Studentbostäder
013-20 86 60
www.studenbostader.se

26.

Packlista inför N0lle-P

CYKEL
Cykeln är n0llans bästa vän i Linköp
ing. Om
n0llan inte har möjlighet att fixa en
cykel till
N0lle-P kommer detta lösas på ett
eller annat
sätt.
N0LLEBRICKAN
N0llan ska se till att ha gjort sin N0
llebricka
till punkt och pricka. Se manualen
s.27.
KLÄDER EFTER VÄDER
Nästan alla aktiviteter kommer ske
utomhus,
så var förberedd på alla väder.
OUTFIT FÖR FULSITTNING
Stoppa ner lite rekvisita för en grym
fulsittnings outfit i Backpacking-anda.
FINKLÄDER FÖR FINSITTNING
N0llans tjusigaste kostym, favoritkl
änning eller
något annat N0llan känner sig allra
finast i!
PENGAR TILL N0LLE-PAKETET
Under n0llans första dag får n0llan
möjlighet
att köpa n0llepaketet för alla som
vill vara med
på N0lle-P! Var redo med swish-ap
pen.

27.

N0llans manual
för N0llebrickan
På n0llans första dag ska n0llan komma i n0llans
N0llebricka tillverkad enligt denna manual.

Orange
Hål
8 mm

57 mm

Vit

Orange

197 mm

175 mm

Mörkblå

20 mm

8.5 mm

Mörkblå

SYFTE:

N0llebrickan gör att n0llan kommer att känna igen andra n0llan på
programmet. Namnet på N0llenbrickan hjälper n0llan lära sig namnen
på andra n0llan.

NAMN:

N0llans för- och efternamn på separata rader ska skrivas.

MATERIAL:

Vattentåligt, styvt och slagtåligt. N0llebrickan skall bäras med ett
742 mm långt snöre.

FÄRG:

N0llebrickan är i sektionens vackra färger:

BÄRANDE:

N0llenbrickan ska bäras vid upprop fram tills att n0llan blir etta.
Viktigt är att N0llebrickan ALLTID hänger runt n0llans hals.

28

stort

Tack till
LiSa
20

17

SEKTIONEN FÖR
SAMHÄLLSPLANERING

29.

SPAN SER
DIG N0LLAN
30.

