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Hej Nollan!!
I egenskap av Affärsjuridiska föreningen och Under den tiden som Nolle-P håller på, kommer
utskottet däri, Jur6, vill vi önska dig varmt du introduceras för alla möjliga traditioner och
välkommen till Linköpings universitet och
erfarenheter som universitetslivet har att erbjuda.
det affärsjuridiska programmen. Vi tycker
Du kommer få gå på kravall, lära dig gyckla, gå
du har gjort det bästa valet och hoppas du på olika typer av sittningar och mycket mer! Du
kommer trivas här de kommande åren.
kommer även få bekanta dig med studenter som
studerar andra program, då en del av aktiviteterPrecis som tidigare år har söktrycket varit
na under Nolle-P gör vi tillsammans med andra
högt och du är en av 100 lyckliga som blivit program. För att delta i dessa aktiviteter har vi
erbjuden en plats vid de affärsjuridiska pro- satt ihop ett förmånligt Nolle-P paket. Läs mer om
grammen. Intresset för att läsa affärsjuridik är detta på nästa sida.
stort och det bara växer och växer. Programmen erbjuder en utbildning som kombinerar
jurdik med ekonomi, vilket ger dig en utNolle-P avslutas enligt tradition med en finsittning
märkt grund för att jobba med olika typer av som är en bankett av det finare slaget! Middagen
juridiska och ekonomsika spörsmål.
inleds tillsammans med studenter som studerar
De affärsjuridiska programmen har funnits på Pol. Kand-programmet och det kommer serveras
Linköpings universitet sedan 1994 och fick tre-rätters middag och förträfflig dryck. Dresscode
sin nuvarande utformning 2004, då delades denna kväll är kostym för herrarna och klännig för
programmet upp i två språkinrikningar, samt damerna, så glöm inte att packa ner finkläderna!
en ekonomisk inriktning.
Att börja på universitet är både en spännan- De flesta studenter (inklusive oss själva) minns
de och rolig upplevelse. Linköpings uniNolle-P som den absolut bästa och roligaste tiden
versitet erbjuder inte bara fantastiska stuunder studietiden hitills. Ta chansen och var med,
diemöjligheter utan också ett väldigt roligt der kommer ni inte ångra! För mer information om
studentliv. För att du som ny student ska få Nolle-P och Jur6 besök gärna vår hemsida, www.
en så bra start som möjligt på din studietid jur6.se, där kan du hitta schema för Nolle-P, läsa
här i Linköping håller de affärsjuridiska pro- om Nolle-paketet, hitta kontaktuppgifter och angrammets mästeri, Jur6, Nolle-P.
nan viktig information.
Bereppet Nolle-P kommer av att den berörda
perioden utspelar sig innan teknologernas
första läsperiod, denna period kallas period Vi hälsar dig varmt välkommen till Linköpings
noll, allmänt kallad Nolle-P. Syftet med Nol- Universitet och de affärsjuridiska programmen!
le-P är att du ska få en introduktion till det
akademiska såväl som det sociala studentlivet.
Med vänliga hälsningar,
Johan Skilnand, Mästerichef
Mottagningen, eller Nolle-P som det kallas Isak Jonsson, Nollegeneral
i Linköping, är inte en hemska första upplevelse som många generellt sett tror att det är.
Tvärtom är Nolle-P ett fantastiskt minne för
livet, där syftet är är att få sig som student
att vilja trivas i din nya hemstad Linköping.
Vi i Jur6 tillsammans med superfaddrar och
faddrar kommer se till att detta blir till verklighet.

Nollepaketet
För att få delta i Nolle-P och alla roliga aktiviteter som väntar dig och dina nya kompisar, har Jur6 satt ihop ett förmånligt
Nollepaket för dig. Detta paket kostar endast 545 kr, detta är ett
rikitg bra pris för allt kul du kommr få uppleva.
Vi vill verkligen poängtera att Nolle-P inte kommer att vara
obehaglig eller elak på något sätt. Nolle-P är en chans för dig
som ny student att lära känna dina nya medstudenter, universitetet, studentlivet och din nya hemstad. Vi som annordnar Nolle-P tycker själva att det var bland det roligaste vi har varti med
om och vill därför göra det minst lika roligt i år!
I paketet inkluderas aktiviteter varje dag i 4 dagar. Du kommer
få uppleva olika typer av roliga aktiviteter. Det ingår även en super snygg nolletröja!
Alla aktiviteter är frivilliga och man är med på det man vill vara
med på. Alla våra aktiviteter ligger utanför föreläsningstid, så du
kommer inte missa någon undervisning.
Nolle-P avslutas med den storaslagna finsittningen, då du efter 4
dagar i nolletröjan, får chansen att klä upp dig! Även denna sittning ingår i nollepaketet!!

Du kan betala nollepaketet redna nu, eller på
plats första dagen.

PG-KONTO
298 696-6
545 kr

Skriv ditt för- och efternamn i meddelandefältet!

Nödvändigheter för Nollan

- OÖMMA KLÄDER(finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder)
- CYKEL!! (Ett måste som student i
Linköping. Behöver dock inte vara ny
eller fin, satsa på ett bra lås)
- FINKLÄDER, till den storslagna
finsittningen!

Nollans ABC

Fadderi:

En grupp nissar som annordnar Nolle-P! Ofta klädda i udda
kostym och ibland med attityd. I affärsjuridiska sektionen är Jur6 vårt
fadderi.

Nolle-P: De festliga och lekfyllda

veckorna i början av terminen där du
lär känna dina klasskompisar, andra
äldre studenter, Linköpings universitet samt Linköping som stad.

Festeri: Sammanslutning av indivi- Nollepaketet: Det ultimata pake-

der från samma sektion som annord- tet som gör att du till ett fyndpris kan
nar festligheter för det program de delta på aktiviteterna som äger rum
företräder. De annordnar bland annat under Nolle-P.
sittningar och kravaller. Jur6 uppfyller även denna funktion.
Tenta: Steget före ”omtenta”. Vanligen företrädd av ”tentaplugg”(hysSexmästeri: Ett gäng kompetenta treiskt plugg en vecka innan tentan),
idivider, som genom sin förträffliga samt ”tentaångest”.
styrka och moral har lyckats sammanslå festeri och fadderi och därigenom Omtenta: Rom byggdes inte på en
skapat ett sexmästeri. Under denna dag, det gör inte heller Affärsjuristbenämning återfinns ert kära Jur6.
master. Just därför finns omtenta!

Kravall: Betyder ”Krav på over-

all”. Kravallens ”dress code” är din
orange, attraktiva overall.

Lagbok: Kunskap är inte tung att

Overall: I dagligt tal: Ovve. Stu-

dentens favvo plagg. Alla sektioner
har olika färger för att visa vad man
studerar.

bära, det är dock lagboken och den Stass: Festeristern/faddersiterna/
kommer du bära med dig under 5 års mästeristernas enhetliga kläder. Dessa
tid.
bär man med stolthet.

Klägg: Det fika som bjuds på i Bal- Patet: Gamla festersiter/fadderister/
jan(Kårallen)och byttan(SH) för ynka mästerister är pateter för all evighet.
sex svenska riksdaler!
Tittar ni noga så ser ni titeln med
små, finstila bokstäver på deras visitAkkekvart: Den akademiska kvar- kort.
ten som räddar alla studenter, då föreläsnigarnra alltid börjar kvart över.

Kom ihåg Nollan

Jur6 ser allt!

Vi är
den st
udentä
gda bo
khande
ln

!

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 och begagnad
kurslitteratur, kompendier,
kontorsmaterial, mobiltillbehör m.m.
Mer information
www.bokab.net.

50% rabatt
på ett Bokabkollegieblock.
En del av *Visa upp denna annons i kassan i vår butik i Täppan eller Kårallen. Rabatten gäller 1 block per kund . Giltig till 200930

Affärsjuridiska föreningen
Affärsjuridiska föreningen, som vanligvis benämns AJF, är affärsjuristernas egna förening. AJF har till ändamål att, genom ett
nära sammarbete mellan föreningen och dess medelmmar, främja
en god gemenskap både studentmässigt och i viss verksamhet
utanför studierna. AJF:s styrelse består av 12 ledamöter som har
till uppgift att sköta det löpande arbetet inom föreningen. Arbetet bedrivs i stor utsträckning genom olika utskott.
Vad gör det affärsjuridiska föreningen?
AJF arbetar för att främja samarbetet mellan programmet och
studentkåren STUFF. AJF strävar också mot ett gott samarbete
med programmets insitution, andra program på universitetet samt
näringslivet. Föreningen anordnar evenemang som arbetsmarknadsdagen Juroday, en Europaresa varje vår, gästföreläsningar
och flertalet pubar spridda över året.
Vice ordförande:
Anordnar tillsammans med sitt utskott,
Jurodaygruppen, affärsjuristernas årliga
arbetsmarknadsdag Juroday. Juroday är en
dag där studenterna på programmet ges
möjlighet att skapa en första kontakt med
potentiella arbetsgivare. Dagen avslutas
med en bankett där såväl studenter som
företag har möjlighet att delta.
Evenemangsutskottet:
Arrangerar aktiviteter för studenterna på
programmet, bland annat en europaresa,
flera pubar och en gratis sittning för alla
medelmmar.
Alumniutskottet:
Ansvarar för att upprätthålla en god kontakt mellan alumner och nuvarande studenter. Syftet är att ge studenterna på det
affärsjuridiska programmet en bättre insyn
i hur det kan se ut i yrkeslivet efter utbildningen.
Arbetsmiljöombud:
Arbetsmiljöombudet utvecklar både den
psykiska och fysiska arbetsmiljön på universitetet för studenterna. Anordnar studentutvecklande event för programmet
och universitetet

Utbildningsutskottet:
Utbildningsutskottet arbetar aktivt med
utbildningsbevakning och driver studentrekaterade frågor. Utskottet skall
verka för ett gott samarbete mellan universitetspersonal och studenter. Genom
tvp arbetsmiljöombud verkar utskottet
för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
på programmet. Utskottet ansvarar för
föreningens arbete som en grön sektion.
Näringslivsutkottet:
Näringslivsutskottet arbetar för att stärka
programmets och studenternas kontakt
med näringslivet. Utskottet arbetar aktivt med att söka nya sponsorer och att
marknadsföra föreningen.
Marknadsföringsutskottet:
Marknadsförningsutskottet har som uppgift att marknadsföra programmet för
potentiella studenter, främst genom att
besöka gymnasieskolor och olika mässor.
JUR6:
Affärsjuridiska programmets sexmästeri
som anordnar programmets Nolle-P för
alla nya studenter. Jur6 står dessutom
för festerisverksamheten på programmet.
Läs mer om Jur6 på sida 14.

Styrelsen &
Medelemskap

Styrelseordförande: Tim Bensing, ordf@ajf.nu
Vice ordförande/Juroday: Clara Svensson, juroday@ajf.
nu
Sekreterare: Della Tavakoli, sekreterare@ajf.nu
Ekonomiansvarig: Jenni Westerlund, ekonomi@ajf.nu
Utbildningsbevakare: Klas Palmér, utbildning@ajf.nu
Ordförande Näringslivsutskottet: Edvin Oberger, naringsliv@ajf.nu
Ordförande Evenemangsutskottet: Freja Olsson, evenemang@ajf.nu
Ordförande Marknadsföringsutskottet: Klara Andersson, marknadsforing@ajf.nu
Ordförande Alumniutskottet: Caroline Birath, alumn@
ajf.nu
Arbetsmiljöombud: Hanna Norberg, amo@ajf.nu
IT/Tryck: Petronella Sjösten, it@ajf.nu
Mästerichef Jur6: Johan Skilnand, chef@jur6.se

”Vi i styrelsen ser fram emot att
få välkomna er nya studenter och
hoppas ni får bästa tänkbara studietid här i Linköping. Om ni har
några frågor är ni välkomna att
höra av er till någon av oss i styrelsen.
Mer info om hur man engagerar
sig i de olika utskotten kommer
att skickas ut inom kort.”
Vänliga hälsningar, Styrelsen
20/21

Vill du ha möjlighet att påverka din utbildning och din studietid? Vill
du få rabatter på en mängd olika roliga aktiviteter och evenemang och
därtill få tillträde till exklusiva tillställningar? Genom ett medlemskap i
den Affärsjuridiska föreningen blir allt det ovanstående verklighet för
just dig!
Varför ska jag bli medlem i AJF?
Ajf:s arbete är ideellt och sker till förmån för Dig dom är student, vilket gör att du genom ditt medlemskap investerar i din egen utbildning.
Arbetet syftar därutöver, till att främja samarbetet med programmets
institution, näringslivet, andra program vid universitetet samt med vår
kår STUFF. Därutöver anordnar AJF varje år en Europaresa, en arbetsmarknadsdag och ett flertal tillfällen för trevligt umgänge mellan medlermmar av den affärsjuridiska familjen. Medlemskapet kostar 150kr
för ett år eller 320 kr för hela studietiden(5 år).
Som medlem i AJF får du också följande förmåner:
Som medlem i föreningen får du möjlighet att påverka dess arbete och
därmed bidra till att utbildningen och studentlivet vid universitetet
upprätthåller sin goda kvalité.
Rabatter på de evenemang som AJF och Jur6 anordnar, exempelvis
sittningar ovh den årliga Europaresan. En självklar inbjudan till de
evenemang som är elusiva för föreningens medlemmar.

Faddrar
Välkommen till overallens högborg-Linköpings Universitet!
Efter månader av väntan, närmar vi oss äntligen Nolle-P, då vi
får hälsa dig och dina klasskompisar välkomna till ert nya hem.
De första två veckorna kommer du genomgå något som kallas
just Nolle-P, en period fyld med lekar, gyckel, sittningar och
mycket skönt häng, som avslutas med en finare sittning. Nolle-P är till för att skapa gemenskap och sammanhållning. Du
behöver inte vara orolig för förendring ”a la Ondskan” eller för
att bli utsatt för obekväma situationer, vi ska bara ha kul och
lära känna varandra! Vi vill redan nu uppmana dig att köpa
nollepaketet(se sida 4) för att du inte ska missa något minnesvärt under Nolle-P.
Vilka är vi då? Vi är dina faddrar om ca 30 stycken supertaggade andraårsstudenter, som längtar efter att få göra din första
tid vid de Affärsjuridiska programmen den bästa. Vi kommer
fungera som din kompis fast med koll på det mesta under dina
första veckor. De är vi som kommer introducera de bästa haken, de snabbaste cykelvägaran och de roligaste universitetstraditionerna!
I faddergruppen finns Superfaddrar, vilka finns Nollan till
hands vid eventuella problem eller funderingar, vilket kan leda
till många frågor. Tveka aldrig att grabba tag i en av oss och
fråga! Du kan redan nu slänga iväg ett sms eller två om du har
en fundering. Ett stort tips är att även ha en cykel tillgänglig,
denna kommer bli din ständiga följeslagare under din studietiden i Linköping. Ses snart!

Superfaddrar
Hej!
Det är vi som är superfaddrarna. Vi kommer ha extra koll under
Nolle-P. Det är även vi som ringer ut och informerara när Nollan
har blivit antagen till det Affärsjuridiska programmet.
Var inte rädd att ställa frågor till oss, vi är här för er!

Emmy Holm

Nellie Albien

Nils Lindahl

Ålder: 20
Hemmahemma: Ystad

Ålder: 22
Hemmahemma: Skara

Ålder: 22
Hemmahemma: Stockholm

072-452 16 85

076-7840865

076-2486270

Emil Malmfors

Josefine Roos

Amanda Nilsson

Ålder: 20
Hemmahemma: Linköping

Ålder: 21
Hemmahemma: Finspång

Ålder: 20
Hemmahemma: Stockholm

073-8040347

072-588 20 21

072-2534444

Nolletröjan

Du, som affärsjuristN0llan, kommer få en nolletröja av oss redan första dagen som ska vara på varje
dag, DYGNET RUNT, frams till finsittningen.
Tröjan ska behandlas omsorgsfullt. Den får absolut
inte under några omständigheter tvättas, frysas,
vädras eller på annat sätt rengöras.
Den gula tröjan är superdupersnygg och passar
med allt. Och med allt menar vi inget.
Den hjälper även N0llan att känna igen andra
N0llan och se andra N0llans namn, utan att behöva fråga.

JUR6
-DITT STORA, STARKA & STOLTA MÄSTERI!Jur6 skall inte förknippas med tide-lag eller ekivoka aktiviteter av annat slag., utan är namnet på Nollans stora, starka och stolta sexmästeri!
Sedan födseln har Affjurs sexmästeri spexat för övriga dödliga, renat
studenters själar med ljuvlig musik och styrt fester och sittningar som
självaste Louis XIV:s bjudningar att blekna i jämförelse.
Men Jur6 kompetensområde sträcker sig längre än så! Tillsammans
med Jur6 eminenta medhjälpare, faddrarna, anordnas Nolle-P, ett antal veckor av lek och ståhej som utmynnar i att Nollan blir en fullvärdig etta. Under Nolle-P kommer Nollans vardagskostym att läggas på
hyllan för att ge plats åt den moderiktigt gula Nolletröjan. Nolletröjans utbredda funktionalitet gör sig påmins när Nollan, i sedervanlig
ordning, virrat bort sig på väg till förfest i Ryd och behöver veta vilka ryggtavlor som måste skuggsa. Utöver dess pragmatiska funktion,
kommer nolletröjan att pyntas med Nollans individuella bedrifter, och
får därför inte under några som helst omständigheter tvättas.
För att erhålla erkännande från Nollans festeri krävs en fallenhet för
det som av gemene man betecknas som fjäsk, ett vedertaget verktyg
som i generationer givit Nollan + på Nolletröjan. Om Nollan vet sig
inte vara tillräckligt bevandrad med detta tungomål, finns det andra
vägar att gå för att väga upp för detta: Genom att på ett tillfredsställande sätt kunna hävda sina allsångskvalitéer i både Kungssången och
AJF-hymmen. Som man säger här på Liu- Saliga äro Nollan ty de skola
besi -tta Jur6.

Håll i minnet Nollan - Jur6 ser allt

Hemsida: www.jur6.se
Instagram: Jur6
Facebook: Jur6

JUR6 Årliga fester

SENSATION WHITE

När: 26 September
Var: Kårallen
Tema: Sensation White (Vit klädsel)
Antal gäster: ca 1200 st

KK-Festen

När: 20 Mars
Var: KK (Kårhuset Kollektivet)
Tema: Det får framtiden utvisa
Antal gäster: ca 1000 st

I mars anordnar Jur6 en fest på KK. TeSensation White är Jur6:s fullstora, äng- mat på festen har ej satts än, utan det får
lalika stolta kravall och det största som framtiden utvisa! Förra året bjöd Jur6 in
händer efter Nolle-P. I Kårallen samlas till KK-Hotel, men den fick tyvärr ställas
ca 1200 vitklädda studenter för en fan- in pågrund av covid - 19.
tastisk upplevelse! Episk ljusshow, glowsticks och maffigt dansgolv utlovas.
Ca 1000 studneter samlas på Ågatan för
att klä upp sig temaenligt och dansa till
Kvällen är affärsjuristernas prio ett,
vårterminens roligaste fest!
och startar med den årligaprogramsittningen: LAGENS ÄNGLAR. Vi vet att
ni kommer älska det. Kom och upplev
magin med oss!

AFFJURS CYKELFEST

En annan extraordinär tillställning som Jur6 anordnar är affjurs egna cykelfest som
infaller under maj. Du kommer äta en trerätters middag under kvällen, hemma hos
andra affjuarare. Du och din partern, som du själv parat ihop dig med, blir bjudna på
två av rätterna och den tredje kommer ni själva att bjuda på. Efter efterrätten samlas
alla par för att fortsätta kvällen(läs natten) på ett hemligt ställe!
Denna eminenta fest brukar vara mycket uppskatatd Inte nog med att du får njuta
av Linköpings ypperliga cykelvägar, du får också bekanta dig med affjurare från andra årskurser.

Under året kommer Jur6 även att annordna olika sittningar, bland annat en dam-och herrsittning under vårterminen.

Att bo i Linköping

Nu är det snart dags att packa grejerna, lasta på Bostadsförmedlingar:
lastbilen och dra till ”schlätten”. Men först: Bo- Boende hittar du lättast via Inende!
ternet om du inte har bågon bra
När man som student flyttar till en ny stad, som kontakt i Linköping. Nästan alla
man kanske aldrig besökt förr, är boende ett av hyresvärdar har kösystem så de
de mest centrala problemen. Ska jag bo i kol- till att registrera dig så tidigt
lektiv, ensam eller i par? Och var ska jag bo? Vi som möjligt. Att stå i bostadskö
guidar dig genom Linköpings bostadsdjungel. i Linköping kostar ingenting.
Den första vi vill säga är att DET LÖSER SIG!
linkoping.se
Tre veckor in på terminen hade i stors sett alla
Här hittar du telefonnummer
ett ordentligt boende förra året. Att i några
veckorn vara hemlös kan dessutom föra med sig och adresser till privata hyresvärdar i Linköping.
många nya livserfarenheter, och om du sover
på en av dina faddrars soffa, kan du kanske få
studentbostader.se
många tips på vart du slutligen bör skaffa boende. det fins olika boendeformer som alla sina Den största bostadsförmedlingen för studenter i Linköping
för- och nackdelar.
och har lägenheter i många oliBoendeformer:
ka områden. Ställ dig i kö redan
Kollektiv: Dagens student-kollektiv har ingidag!
enting med flummiga hipppies som röker på
att göra, utan är helt enkelt människor som av
stangastaden.se
praktiska och ekonomiska skäl har valt att bi
Den största allmänna bostadsihop. Det är ett väldigt bra alternativ till en bör- förmedlingen i Linköping.
jan, eftersom man aldrig blir ensam och utökar
direkt sin vänskapskrets. Att aldrig vara ensam
byggvesta.se
Bedriver det nybyggda studenkan i och för sig vara på både gott och ont.
tområdet ”colonia” som ligger i
Korridor: De flesta studentkorridorer finns på direkt anslutning till campus.
Irrblosset, Flamman och i Ryd. Fördelen med
heimstaden.com
korridor är samma som ett kollektiv, däremot
väljer man inte själv vilka man bor med. Utöver Erbjuder både studentlägendetta väntar dig roliga korridorsfester och my- heter och vanliga lägenheter i
Ryd.
siga söndagsfikor och en dörr du kan stänga om
dig närsomhelst du behöver vara ifred. I stuvictoriapark.com
dentkorridor har man ett gemensamt kök, men i
Erbjuder nyrenoverade 3or och
rummen har du egen dusch och toalett.
4or i Ryd och Skäggetorp. Perfekt om du vill bo med vänner.
Ensam: Du har lyxen att komma och gå som du
vill och slipper dessutom plocka undan pizahomeq.se
resterna från igår. Ibland.... känns det dock lite Samlar flera hyrevärdar på samensamt, då är det tur att man har vännerna nära!
ma plats.

Områdesguiden
Irrblosset/T1:

Perfekt läge och fråscht område
som verkligen har nära till allt,
men tyvärr ganska dyrt. Detta
är ett väldigt populärt studentområde där både studentbostäder(utan hyra på sommaren) och
vanliga hyresrätter finns.

Ryd:
Ligger nära universitetet
och har prisvärt boende.
Många börjar sin boenderesa här och oftast har man
ett flertal vänner som bor
i närheten. Även nära till
Skålland är en fördel.
Centrum/Vasastaden:
Glassigt värre men nackdelen är att det är uppför
hela vägen till Universitetet.
Smygg rumpa och vältränade lår utlovas efter ett år
här.
Berga/Johannelund/
Ekholmen:
Billiga hyror och cykelavståndet gör att träningskortet kan tjänas in.
Skäggetorp:
Inget större fel på lägenheterna men det är långt till
allt förutom, precis som
Åbylund, Tornby och all
shopping.

Gottfridsberg/Valla:

Nära till allt och fina kvarter.
Många stora lägnheter som
lämpar sig utnärkt för kollektivboende.

Åbylund:
Nära till shoppingen i Tornby(Ikea och Ica Maxi) men
i övrigt ganska långt till det
mesta. Lägenheterna har
dock trevligt låga hyror.
Hejdegården/Tannefors:
Långt bort från Campus, ”fel”
sida av stan från Universitetet
sett, men fina promenadstråk
går att finna nere vid Stångån.

Colonia:
Nybyggt studentområde i
direkt anslutning till campus och därför något längre till stan. Väldigt fräsha
lägenheter och faciliteter
men dessvärre en hyra som
avspeglar det.
Flamman/Fjärilen:
Innehåller en av Linköpings
bästa studentställen och
boende ger dig förtur i kön
och krypavstånd hem. Det
är nära till stan och inte
särsklit långt till Universitetet. Här finns mest korridor.

Lambohov:
Billigt boende och nära till
Universitetet men väldigt
långt till stan.

Oavsett var du bor kommer du att behöva ta dig fram och
tillbaka till både plugg och fest. Studentens bästa vän är cykeln
och här i Linköping cyklar vi jämt, oavsett väder och årstid. En
tumregel är att låset ska vara värt mer än cykeln. Problemet är
att det blåser här på ”schlätten”. Cyklar du i motvind är det inte
alls omöjligt att du möter någon som också har, fast åt andra
hållet. Om solen skulle skina skulle du ha den i ögonen också.
När du sedan kommit vilse är det bästa riktmärket domkyrkans
109 meter höga torn som syns i stort sett överallt. Glöm dock
inte att ta reda på vilken sida av domkyrakn du bor på, så då
cyklar åt rätt håll! I anslutning till domkyrakn ligger Centrum
och där hittar du Ågatan, där Linköpingsnätterna lever!

Lagboken
Lagboken är din bästa kompis under hela studietiden och kommer alltid finnas där för dig med
svar på de allra flesta juridiska frågeställningar du
kommer att ställas inför. Det utlovas många timmar
med nöje, men även med frustration då lagen inte
alltid är så enkel att begripa. Som tur är, finns våra
eminenta proffessorer och föreläsare till hjälp för
detta. Och självklart kan du fråga faddrarna!
Lagboken har dessvärre inte tagit några SM-guld
i lättvikt utan är beklagligt nog väldigt otympligt,
tung och stor. Som tur är, är AJF:s ryggsäckar perfekta för att få plats med allt man som juriststudent kan behöva under en dag. Och detta inkluderar givetsvis denna bok.

Nollan kommer få
chansen att köpa lagbok första dagen till ett
förmånligt pris. Vi säljer endast ett begrensat
antal, så det är först till
kvarn som gäller!

Ovveguiden

På Liu har studenter genom tiderna haft overall som utstyrsel på olika
event, overallskulturen i Linköping är en av de starkaste i landet. Under de första veckorna av Nolle-P kommer du se studenter från höger
till vänster, med overaller i alla olika färger. Det är flera event där overallerna kommer till användning och det kan vara allt ifrån fulsittningar
till helgfester på Kårallen, där det inte allt för sällan är kravaller. Studenter från det Affärsjuridiska programmen bär orange overaller med
blå revärer.
Jur6 uppmannar Nollan att skaffa sig sin egen overall för att kunna ta
del av Linköpings studentliv, Affjur-n0llan kommer ha en egen overallsprovning under Nolle-P den 18/8. Under Nolle-P kommer du förhoppningsvis se alla möjliga kombinationer av färger och för att förenkla har vi gjort ovveguiden till er.

(Utgick 2019)

Kaffesugen?
Baljan och Byttan har sedan starten 1987
försett studenterna på Campus Valla
med kaffe, fika och underbart häng till
studentvänliga priser!
Vi finns längst ner i Kårallen och på
bottenplan i Studenthuset.

Välkommen ner!

Bildtolkning: Två av våra snälla, trevliga och snygga jobbare !

Briljeringskunskaper
Den sanne juristen vet vikten av att kunna slänga sig med, för vanliga dödliga, obegripliga uttryck. För att göra det hela extra knepigt
för den oinvigde använder sig juristen av ett utdött språk. Latinet
håller kreti och pleti oförstående och främjar juristkårens existens. Ty
vad skulle vi sysslesätta oss med, om vem som helst förstod sig på
detta intrikata språkbruk? Nej, håll pöbeln på bekvämt avstånd och
briljera med Dina utökade kunskaper... efter denna eklusiva inblick i
vad som väntar!

Diverse juridiska uttryck:

Auditur et altera pars = Ingen skall dömas ohörd
Bona fide = God tro
Culpa = Vårdslöshet
Dolus = Uppsåt(utropas istället för skål på AJP)
In dubio mitius = I tvivelsmål till det mindre

Smått och Gott:

Advocatus diaboli = djävulens advokat
Amor vincit omnia = Kärleken besegrar allt
Bibamus consortes = Låt oss dricka kamrater
Cogito, ergo sum = Jag tänker, alltså är jag till
Errare humanum est = Att fela är mänskligt
Festina lente = Skynda långsamt
Fiat iustitia, pereat mundus = Ske rättvisa, om så världen skulle gå under.
Guadeamus igitur, luvenes dum sumus = Låtom oss vara glad medan vi äro unga.
In vino veritas = I vinet sanningen
Liber studios = En fri student
Non scholae sed vitae discimus = Vi lär inte för skolan utan för livet
Nuda veritas = Den nakna sanningen
O, sancta simplicitas = O, heliga enfald
Pro memoria = För minnet
Sub lege libertas = Under lagen frihet

Stad i ljus
Låten ”Stad i ljus” av Tommy Körberg som signalerar att festen är slut och att klubben stänger.
Denna tradition härstammar från Linköping och
har nu anammats av många andra studentstäder.
När du hör denna låt kan du likaväl sjunga med
och stänga klubben, för garderoben är redan full.

”Min resa var mot solen, långt bortom alla
slutna rum
Där allting är oändligt, och alla gränser har
förevigt suddats ut
Jag ville se miraklet och höra ord som föder
liv
Bli buren av en styrka, som bara växer när
jag anat mitt motiv
Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt
Och så när allt förändrats, när tiden inte
längre finns
Så ser jag oss tillsammans, och då är resan
slut
Det enda som vi minns”

- 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!

