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Redaktören raljerar!
Det är äntligen dags för det vi
har väntat på! Ett nytt läsår
med nya studenter och en ny
redaktör! Det är med stor glädje som jag kan ge dig denna
extraordinära informationssamling: Nollemiken 2019!
Välkommen till Linköpings
universitet n0llan, ett av Sveriges största universitet med det
absolut bästa studentlivet! Nu
kör vi igång!

Under studentlivet så kommer
du även få massa möjligheter
att engagera dig i olika studentaktiviteter, både inom och utanför sektionen. Det kan vara
alltifrån att engagera dig i sektionspuben PK-puben till att gå
med i studentorkestern LiTHe
Blås. Det finns organisationer
för det mesta på Linköpings
universitet, vilket du definitivt
kommer att märka. Vad du är
intresserad av vet jag ej, men
jag rekommenderar verkligen
att du engagerar dig i studentlivet! Det är väldigt givande
och roligt!

Det kan vara både roligt och
skräckinjagande att vara i
en helt ny stad, långt ifrån
hemkommunen, mammis och
pappis och alla ens vänner.
Så var det i alla fall för mig,
en skraj liten pojke från Malmö som hade blivit uppassad
av mor hela livet och knappt
kunde koka spaghetti själv. Det
är också det roliga i det hela.
Man är inte ensam om att vara
nervös första dagen och oavsett hur du känner dig så kan
jag garantera dig, du är inte
ensam om att känna så.
Inte nog med att du inte är
ensam i nervositeten, alla
faddrar har också varit i exakt
samma situation tidigare. Vi
är medvetna om hur det kan
kännas och vi kommer att göra
allt som står i vår makt för att
ge dig en bra start, men även
fortsättning, på din studietid!
Polemiken 2019

Förhoppningsvis så ska denna
tidskrift agera som en givande
guide för ditt kommande studentliv och ha information om
allt ifrån kurslitteraturen till
overallen. Varmt välkommen
till n0lle-P 2019, årets absolut
roligaste veckor!
Fredrik Jansson
Polemikenredaktör 19/20
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Ordförande har ordet!
Hej N0llan, varmt välkommen till Linköping!

Jag hade önskat att någon
berättat för mig hur stort
behovet av matlådor skulle bli
under denna period. Tro mig,
det kommer vara värt att ställa
sig och laga ihop massa mat
innan allt drar igång. Något
jag vidare skulle vilja tipsa om
om är att alltid ha med en vattenflaska och att inte (aldrig)
underskatta vikten av sömn.

För snart ett år sedan tog
jag mitt pick och pack för att
flytta hemifrån efter att fått
antagningsbeskedet. Jag minns
känslan av att kliva in till uppropet första dagen. Nervös,
taggad och lite osäker om jag
ens var i rätt sal.
Så vem är då jag? Mitt namn
är Linnéa och är ordförande
för FLiNS, sektionen för Nationalekonomer och Statsvetare. Jag läser Pol-kand och till
hösten börjar jag mitt andra
år på programmet. Det vi gör
i FLiNS-styrelsen är att arbeta
för att studietiden ska vara så
bra som möjligt för er studenter. Ni kommer att se mycket
av oss i styrelsen både under
n0lle-P och hela er studietid.
n0lle-P är en väldigt roligtoch intensiv period. Det är
en tid som skapar en stark
gemenskap, något man inte
vill missa. För mig gick de två
första veckorna av studentlivet väldigt fort. Iklädd min
rosa tröja gick jag på mina
första sittningar, hade diverse
olika aktiviteter och de första
föreläsningarna drog igång.
Jag träffade snabbt många nya
vänner, något som faller sig
naturligt under allt ståhej.
Polemiken 2019

Det tar sin tid att lära känna
både Linköping och studentlivet. Än idag hittar jag knappt
varken i A-huset eller i C-huset, men jag har klarat mig bra
ändå. Glöm inte att faddrarna
kommer att finnas till hjälp
under hela denna förvirrande
period - under dygnets alla
timmar om så behövs.
Ta vara på tiden, den kommer
gå alldeles för fort!
Vi ses snart,
Linnéa Gullarbergs
Ordförande 19/20
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FBI-chefen hälsar!
Välkommen till Linköping, n0llan!
.. och mer specifikt till Politices Kandidat-programmet. Min förhoppning är att du ska trivas som fisken i vattnet och som en liten
hjälp på traven så har vi planerat en storartad mottagning där du
under två veckor kommer få smaka på allt som studentlivet har
att erbjuda. Du kommer att träffa väldigt många nya människor
på en gång samtidigt som du ska försöka lära dig att hitta på såväl
campus som i staden, men frukta ej! I samband med n0lle-P, då vi
välkomnar alla nya pol.kand-studenter, kommer vi att lära er allt
ni behöver veta.
Kanske är du lite nervös inför terminsstarten, vilket är förståeligt, men förhoppningsvis är du även full av förväntan och det
med all rätt. Studietiden kommer med hög sannolikhet att bli den
roligaste tiden i ditt liv så passa på att njuta. Det fina med att vara
student i Linköping är att det finns något för alla och du kan själv
välja hur mycket du vill göra eller engagera dig i. Så bara luta dig
tillbaka och låt pol.kands egna mästeri FBI guida vägen till dina
fantastiska år på Linköpings Universitet!
Alva Bengtsson
FBI-Chef 19/20

Polemiken 2019
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Styrelsepresentation 19/20
Linnéa Gullarbergs – Ordförande
Ålder: 20 år
Hemhemma: Falun
Vad gör du i styrelsen? Ordförande! Som
ordförande är jag ansiktet utåt för sektionen. Jag representerar styrelsen i bland
annat möten och presentationer. I posten
som ordförande ingår även ansvaret för att
styrelsearbetet är välfungerande samt att
styrelsemedlemmarna utför sina uppgifter
detta på ett korrekt sätt.
Vilken är din favoritfika? Munkar
Hur charmar man dig? Bjud mig på kaffe!
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Haha... Brooklyn Beckham? Kanske?
Vad vill du bli när du blir stor? Svår fråga,
men jag vill arbeta med utvecklingsfrågor!
Anniina Lantela – Vice ordförande
Ålder: 21 år
Hemhemma: Helsingsfors, Finland
Vad gör du i styrelsen? Vice ordförande
Vilken är din favoritfika? Varm choklad +
lyxmackan
Hur charmar man dig? När man är sexig
(inte svettig) och när personen visar mig att
han/hon bryr sig om mig.
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Teemu Selänne
Vad vill du bli när du blir stor?
Jag vill bli lika rolig som vår programansvarige Peter Andersson

Polemiken 2019
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Styrelsepresentation 19/20
Johanna Rydén – Kassör
Ålder: 21 år
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Jag är kassör och
tar hand om ekonomin i styrelsen. Där
ingår allt från bokföring, betalningar och
fakturering dessutom är jag med och planerar alla aktiviteter som FLiNS håller i!
Vilken är din favoritfika? Morotskaka och
allt som innehåller choklad!
Hur charmar man dig? Bjud mig på något
ätbart!
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Zac Efron
Vad vill du bli när du blir stor? Professionell chokladtestare
Sara Tegnelöv – Sekreterare
Ålder: 21 år
Hemhemma: Uppsala <3
Vad gör du i styrelsen? Sekreterare i Flins.
Jag antecknar under möten, ser till att
staten städas och hjälper till att starta upp
musikhjälpen.
Vilken är din favoritfika? Juice hahah
Hur charmar man dig? Lagom mycket dialekt och plugga civilingenjör
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Ashton Kutcher
Vad vill du bli när du blir stor?
Delfinskötare

Polemiken 2019
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Styrelsepresentation 19/20
Jakob Segerlind – Utbildningsbevakare
Ålder: 21 år
Hemhemma: Södermalm
Vad gör du i styrelsen? Utbildningsbevakare, de är mig ni går till när ni kuggat tentan
och tycker det är lärarens fel.
Vilken är din favoritfika? Gin o Tonic
Hur charmar man dig? Bjud på Gin o Tonic
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Ebba Busch Thor
Vad vill du bli när du blir stor? Influencer

Linnea Paz Eriksson – Masteransvarig

Polemiken 2019

Ålder: 19 år
Hemhemma: Uppsala
Vad gör du i styrelsen? Jag är Masteransvarig. Det innebär kort och gott att jag ansvarar för att utbildningsbevaka sektionens
masterprogram samt anordna den årliga
sittningen för masterstudenter. Mitt mål
med denna post är självklart att göra ett bra
jobb men även att få fler masterstudenter
samt frikursare att engagera sig i sektionen
samt skapa intresse för att vara med och
påverka sin utbildning.
Vilken är din favoritfika? Våfflor med
hjortronsylt
Hur charmar man dig? Med en riktigt trött
ordvits
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Keira Knightley
Vad vill du bli när du blir stor? Marcus
Oscarsson

Styrelsepresentation 19/20
Klara Jos – Arbetsmiljöombud
Ålder: 22 år
Hemhemma: Västerås
Vad gör du i styrelsen? Min post är arbetsmiljöombud även kallad AMO! Jag jobbar
med den psykiska och fysiska arbetsmiljön
på universitetet och är länken mellan sektionens studenter och universitet.
Vilken är din favoritfika? Sushi
Hur charmar man dig? Bjuder på sushi
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Nick från New Girl <3
Vad vill du bli när du blir stor? Känd

Lydia Wallin – Alumniansvarig
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Ålder: 23 bast
Hemhemma: Linkan, Östgötaslätten!!
Vad gör du i styrelsen? Min post är alumniansvarig vilket innebär att jag jobbar för
att främja kontakten med våra alumner
på olika sätt. Utöver det styr jag även en
examenssittning samt en sektionssittning.
Mitt mål med posten är att försöka få oss
nuvarande studenter att få en större inblick
i alumnernas vardag och på så sätt kunna
inspireras och knyta kontakter.
Vilken är din favoritfika? Lussekatter och
julmust
Hur charmar man dig? Genom att vara
sjukt skön och möjligen ha en hund!!
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Lukas Podolski eller Jude Law
Vad vill du bli när du blir stor?
Högst oklart i nuläget!! Men de kommer :-)

Styrelsepresentation 19/20
Frida Stark – Tryck & Spons
Ålder: 21 år
Hemhemma: Norrköping <3
Vad gör du i styrelsen? Tryck & Spons.
Jag sköter kontakten med sponsorerna och
fixar även t.ex kläder som ska tryckas samt
väskor.
Vilken är din favoritfika? Muffins
Hur charmar man dig? Kent-citat och fun
facts om Norrköping
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
James Franco, omöjligt att säga nej där
Vad vill du bli när du blir stor? Kattägare
hade varit trevligt

Isadora Freberg – Extern Samverkan
Ålder: 23 år
Hemhemma: Katrineholm (blivit utnämnd
till Sveriges tråkigaste stad)
Vad gör du i styrelsen? Jag är med som
extern samverkan och har ansvar för arbetsmarknadsdagen och är ansiktet utåt för
Pol. Riks.
Vilken är din favoritfika? Gillar inte fika.
Men kardemummabullar är faktiskt gott.
Hur charmar man dig? Man gillar rödvin
och pasta.
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Joel Kinnaman
Vad vill du bli när du blir stor? Rik
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Styrelsepresentation 19/20
Therese Swärd – Kommunikatör
Ålder: 21 år
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Som kommunikatör så har jag hand om alla sociala medier
och allt PR för FLiNS. Jag fotograferar på
olika evenemang och håller alla Facebookgrupper uppdaterade. Vill att året ska bli
en riktig succé för oss alla och att vi ska ha
riktigt roligt under tiden!
Vilken är din favoritfika? Chokladmuffins
Hur charmar man dig? Ge mig mat and
you’re golden.
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Jamie Zhu
Vad vill du bli när du blir stor? Vegan

Fredrik Jansson – Polemikenredaktör
Ålder: 22 år
Hemhemma: Malmööö
Vad gör du i styrelsen? Polemikenredaktör. Mitt uppdrag är huvudsakligen skapandet av Polemiken, och dess mycket eminenta specialnummer Nollemiken. Mitt mål
som chefredaktör är att utveckla underhållningsvärdet i tidningen genom mer humor,
och på det sättet öka intresset för den.
Vilken är din favoritfika? Mjölk och jordgubbar
Hur charmar man dig? Mat. Mat. Mer Mat.
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
Ebba Busch Thor
Vad vill du bli när du blir stor? Bra, men
svår, fråga (tack!). Professor i nationalekonomi kanske?
Polemiken 2019
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Studentkåren. Sektionen.
			Mästeriet.
Tro det eller ej, men det
finns mer till studentlivet än
tentaångest, studielån och
snabbmakaroner. Det finns
massor av föreningar, studiecirklar, syjuntor och mycket
annat roligt att engagera sig
i. Många av dessa aktiviteter
är arrangerade av studenter
som jobbar ideellt för att bidra till en roligare och bättre
studietid för alla.
Studentkåren StuFF
En studentkår agerar som en
länk mellan skolledningen
och studenterna, och StuFF
är kåren för de som studerar på den filosofiska eller
utbildningsvetenskapliga
fakulteten. StuFF arbetar för
att göra din studietid så bra
som möjligt, både inne i och
utanför klassrummet. Medlemskap i studentkåren är
frivilligt, men ju fler som är
med desto starkare är rösten. Dessutom får man som
medlem en rad förmåner, till
exempel billigare biljetter till
sittningar och kravaller samt
rösträtt i kårvalet.

Polemiken 2019

Sektionen FLiNS
FLiNS står för Föreningen
Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare och
arbetar för studenter på
Politices kandidatprogram,
frikursare samt masterstudenter. FLiNS utgör en del
av studentkåren StuFF och
jobbar likt kåren för att ge dig
en fantastisk studietid. Detta
kan ske genom att arrangera
studieresor (förra året var det
till Amsterdam) och gästföreläsningar, men även genom
att ge ut den högst eminenta
sektionstidningen Polemiken
samt skapandet av många
andra roliga och intressanta
aktiviteter.
Mästeriet FBI
Ett mästeri är en kombination
av ett fadderi (sektionsutskott
som ansvarar för välkomnandet av nya studenter) och ett
festeri (sektionsutskott som
ansvarar för upprätthållandet
av Linköpings eminenta och
beryktade studentliv).
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Det sociala utskottet hos
FLiNS heter FBI och är ett
mästeri. FBI ansvarar dels för
n0lle-P, men anordnar även
roliga fester, sittningar och
andra aktiviteter under året.
Fredrik Jansson

FBI-presentation 19/20
Alva Bengtsson – Chef
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Erik Widell – Kassör
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Polemiken 2019
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FBI-presentation 19/20
Emma Högdahl – Tryck & Spons
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Oscar Vines – Husmor
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Polemiken 2019
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FBI-presentation 19/20
Matilda Lindqvist – Sittning & Gyckel
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Emilie Andersson – Info/PR & Stripp
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Polemiken 2019
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FBI-presentation 19/20
Emma Nylén – General
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Viktor Silfverswärd – Spons & Tryck
Ålder:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hemhemma:
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad gör du i styrelsen?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken är din favoritfika?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Hur charmar man dig?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vilken “kändis” hånglar du helst med?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]
Vad vill du bli när du blir stor?
[HEMLIGHETSSTÄMPLAT]

Polemiken 2019
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Årets faddrar 2018
Hej n0llan och varmt välkomna till Linköping och
LiU! Som ni antagligen redan fått läsa om i tidigare
texter i tidningen så behöver ni absolut inte oroa er
inför n0lle-P, allt kommer
att gå kanon. Vi var själva
supernervösa, men redan
efter uppropet så släppte
det då vi insåg att alla andra i rummet var i precis
samma sits som oss, det
vill säga nyantagna på ett
program utan att känna
någon. För de allra flesta
är Linköping dessutom en
helt främmande stad, men
inte heller detta behöver ni
oroa er för då studentlivet
och allt vad det erbjuder
är i en klass för sig i just
Linköping.

Att flytta är ju tyvärr stres�sigt nog som det är, men ett
tips i och med flytten är att
avsätta tid för att storhandla. Fyll skafferiet med pasta,
nudlar och annat som du
snabbt kan slänga ihop och
fyll frysen med så mycket
du orkar släpa hem. Under
n0lle-P kommer du inte ha
många timmar över till att
handla, så försök få detta
gjort innan nollningen drar
igång!
Ytterligare ett tips som har
att göra med det något hektiska tempot är att från dag
ett på n0lle-P ha ordnat en
cykel! Cykeln kommer utan
tvekan att vara din bästa vän
och det du oftast använder
dig av för att ta dig hem från
campus eller festen, så ha
den redo från din första dag
i Linköping! En rekommendation som hänger ihop med
detta är att försöka lägga på
minnet vart du har parkerat din cykel då det många
gånger känns som att det
finns fler cyklar än studenter
i Linköping. Har du dåligt
lokalsinne eller svagt minneta ett foto med mobilen så
hittar du med säkerhet din
cykel efter en kväll på kravall!

Vi heter Emma Lång och
Daniel Samuelsson och var
faddrar under förra årets
n0lle-P. Dessa två veckor av
nollning är fyllda med massor av aktiviteter, alltifrån
tacomys till fester och sittningar med studenter på andra program. För att underlätta er första tid i Linköping
vill vi dela med oss av några
tips som vi har haft nytta av
under våra år i Linköping!
Polemiken 2019

18

Årets faddrar 2018
Trots det hektiska tempot och alla nya intryck kommer n0lle-P
vara en av de roligare händelserna under de kommande åren.
Ni kommer träffa massa nya människor och framtida vänner
från olika ställen inte bara från era hemstäder vilket är kul.
Passa på att ha så kul som möjligt och njut av de kommande
veckorna!
Emma Lång & Daniel Samuelsson
Årets faddrar 2018

Polemiken 2019
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Årets n0lla 2018
Perioden mellan när man
fick det första samtalet från
FBI, när man var i hemmets
dryga vrå, till första dagen
då man helt plötsligt var i en
ny stad och en helt ny miljö
med helt nya människor,
så kan framtiden kännas
skrämmande och oviss.

När jag satte min fot i klassrummet inför nolle-P efter att
ha irrat omkring i 20 minuter
på universitet och ha noll koll
på vart man ska och man är
knasigt nervöst så infann det
sig ett lugn när man gick in ett
klassrum med full lika förvirrade och nervösa människor
inser man snabbt att alla vill
bara lära känna varandra och
starta det legendariska nolle-P
och tillsammans ge sig ut i universitetslivet. När man nästan
redan samma dag hittade folk
som var sköna att snacka med
förstod man snabbt att man
hade hamnat rätt. Den första
termin går så snabbt och är så
rolig fylld av diverse fester och
händelser som fyller terminen
att det är först vid jul som man
fattar vilken sjukt rolig termin
man har varit med om och att
man bara är i början av en
galen universitetstid. Jag avundas er som får uppleva detta
och säger bara välkomna till
den bästa perioden i erat liv.

Nu skulle man helt plötsligt
lära känna nya människor
som kommer från hela Sverige
och utöver det så skulle man
delta i detta så kallade n0lle-P?
Vad är ens n0lle-P?
n0lle-P är det bästa sättet att
starta sin universitetstid på;
det är det bästa sättet att lära
känna staden och universitetslivet som är bland Sveriges
bästa. De två veckor som det
pågår under känns så här i
efterhand surrealistiska, något
som man inte riktigt är säker
på att man upplevde. Det är
två veckor av känslan att man
inte riktigt vet vad man ska
vänta sig när man vaknar upp
på morgnarna och hur dagen
kommer att sluta. Det enda
man lär sig väldigt fort är att
man kommer att spendera
de initiala två veckorna med
riktigt sköna människor som
man kommer att kalla vänner
för resten av sitt liv.
Polemiken 2019
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DRÖMMER DU
OM ATT BLI
BYRÅKRAT ELLER
SAMHÄLLSBÄRARE?
Bli studentmedlem i Fackförbundet ST så
hjälper vi dig att landa drömjobbet i staten.

O :-

ELA
FÖR H TIDEN
E
I
D
STU

KARRIÄRCOACH

FÖRHANDLINGSSTÖD

FACKLIG RÅDGIVNING

STUDIEBESÖK

LINKEDIN-HJÄLP
CV-GRANSKNING

Vi är experter på staten.
Bli medlem på st.org/student

FÖRSÄKRINGAR

STIPENDIUM

Campusguide
A-huset
Vårt älskade hem. Här kommer du att spendera mycket av din tid,
i synnerhet i samband med ekonomikurserna. Här hittar du också
många av lärarnas rum, samt studentexpeditionen där du kan
hämta ut dina tentor. Du kommer även finna ett alldeles för dyrt
café i mitten av A-huset.
C-huset
Rakt emot A-huset finns C-huset. Även här kommer du att spendera en hel del tid, i synnerhet i samband med statsvetenskapskurserna. Här hittar du några av de största föreläsningssalarna,
ofta fullproppade med matematikälskande civilingenjörer. Du
kommer även finna många av arbetsmarknadsdagarna här, samt
de jätteroliga lunchtävlingarna. Det finns även två caféer/restauranger här.
Kårallen
Vårt andra hem! Inte nog med att sektionsrummet finns i denna byggnad, det är även här som många av universitetets fester
(kravaller) utspelar sig. Du kommer även att finna många andra
roliga tillställningar här som Torsdags- och Fredagskröken samt
vår egna sektionspub, PK-puben. Här finns även möjlighet att
köpa lunch på restaurang Kårallen, köpa fika på universitetets
billigaste café (sektionscafé Baljan) eller köpa dyr kurslitteratur
på BokAB.

C-huset, sektionsmärken
Polemiken 2019
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Kårallen, amfiteatern

Campusguide
B-huset, Fysikhuset, E-huset & L-huset
B-huset och Fysikhuset är ökända bland ekonomi- och statsvetenskapsstudenter. Få har vågat sig in där och ännu färre har lyckats
komma ut. De få som har tagit sig ut har talat om ett virrvarr av
korridorer och klassrum. Det berättas ibland även historier om
de mytomspunna E- och L-husen; huruvida dessa två hus faktiskt
existerar är okänt.
Studenthus Valla
En stor röd kloss håller just nu på att byggas på den platsen Origo
stod på tidigare och beräknas att vara klar i tid till höstterminen
2019. Här kommer du kunna ta del av en toppmodern servicedesk
med mängder av information, studenthälsan och antagnings- och
examensservice. Det kommer även finnas väldigt många studieplatser här, tillsammans med ett sprillans nytt bibliotek. Det har
även blivit bekräftat att sektionscafé Baljan kommer att etablera
sig här, till alla kaffeälskares glädje.
Zenit
Precis rakt emot Studenthus Valla så ligger Zenit. Här finns restauranger, studenthälsan och studerandeexpeditionen. Det är här
som studenter har vänt sig för att fixa sina sjukt snygga LiU-ID.
Man kan även hitta Campusbokhandeln och en bankomat här.

Polemiken 2019
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Campusguide
D-huset
I D-huset så kan du finna vårt kära och älskade bibliotek, men
även väldigt många studieplatser och grupprum. Det finns även
en Starbucks-maskin här som säljer dyrt och, från vad jag har
hört, extremt dåligt kaffe.
I-huset
I anslutning till D-huset så finns I-huset. Vad som försiggår här
är ej känt för många studenter, iallafall inte mer än att det finns
några föreläsningssalar och bokningsbara grupprum här.
Temahuset
Temahuset, likt I-huset, hänger ihop med D-huset. Sägner berättar om att det forskas enligt vissa teman här, men mer än så är ej
känt.
Key
Rakt emot D-huset så finner du Key, vilket är uppkallat efter Ellen
Key. Detta är en ljus och trevlig byggnad med flera trevliga lektionssalar, en väldigt stor föreläsningssal, många studieplatser,
mikrovågsugnar i överflöd samt ett piano. Pianot är viktigt. Viktigare än pianot är dock Pressbyrån som ligger i samma byggnad
och säljer kaffe för tio kronor till studenter.

K-huset, gentemot D-huset
Polemiken 2019
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Campusguide
Campushallen
Är du uttråkad med studierna? Känner du att du måste röra på
dig? Oroa dig ej, Campushallen finns för just det syftet! Campushallen har ett imponerande utbud av aktiviteter som passerar
alla människor, oavsett ålder och fysik. De erbjuder dessutom två
provträningar gratis, så pallra dig iväg och sträck på benen!

Galaxen
Det ryktas om att denna byggnad har fått sitt namn på grund av
hur långt borta den ligger och ibland händer det tyvärr att Pol.
Kand-studenten måste släpa sig bort hit. Lyckligtvis så har er kära
Polemikenredaktör sluppit detta hemska öde än så länge; låt oss
hoppas att det förblir så.
Vallfarten
En bit ifrån D-huset så ligger Vallfarten och här finns några föreläsningssalar. Det finns även en restaurang här.
Terra
Det är här det gäller! Efter intensivt pluggande så kommer studenter från hela universitetet att vallfärda till Terra och möta sitt
öde! Vässa dina pennor, det är dags att skriva tenta!

Polemiken 2019

25

Terra, alla studenters skräck!

Ovveguide
Overallen (“ovven”) är en
mycket stark och populär
tradition i Linköpings universitets studentliv. Detta plagg
är frekvent förekommande på
olika fester och tillställningar, och är definitivt det plagg
som du kommer att skapa flest
minnen i. De olika programmen kännetecknas av deras
unika utstyrslar och utseendet
på sin overall.
Politices kandidatprogram
kännetecknas av blå och rosa
färger. Vår overall är klassiskt
marinblå med rosa revärer
längs sidorna. Du kommer
att få chansen att testa olika
overallstorlekar samt beställa
overallen på FLiNS-dagen i
slutet av n0lle-P. Som med alla
roliga ting så följer en lång
och omfattande regellista med
på köpet, som förklarar hur
den får och inte får användas,
tvättas och pimpas. Här följer
en snabbguide:
Namnet:
På overallens högra ben skall
ditt namn (eller smeknamn)
placeras. Det finns inga fasta
regler på hur namnet skall se
ut eller vilka färger som skall
användas, så det är upp till din
egna kreativitet här!
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Ovveguide
Märkena:
Dessa märken skall sitta på
overallens vänstra ben och
samlas in under årets gång,
framförallt genom olika studentfester. De märken som
du tycker mer om skall sitta
längre upp på benet så att de
kommer närmare hjärtat. Det
finns ju dock tillfällen där man
planerar att gå till en fest, men
kommer inte iväg av okänd
anledning. När detta händer
så placerar man märket uppoch-ner på overallen.

Tvättråd:
Overallen får absolut inte tvättas, och det finns endast tre
undantag till denna regel. Det
första undantaget är efter ovveinvigningen! Före invigningen så får ingenting sys, klistras
eller på annat sätt fästas på
overallen, men den får tvättas
en gång efter invigningen.
Det andra undantaget är ifall
du har tre olika kroppsvätskor
på din overall, från tre olika
personer. Ifall detta är fallet
så är det fullt acceptabelt att
tvätta overallen. Det sista
undantaget är att overallen får
“tvättas” genom ett bad i Stångån. Huruvida den faktiskt
blir renare av detta är dock ej
säkert.

Värst av allt är dock när man
faktiskt har varit på ett evenemang men ej har tyckt om
det. I dessa, förhoppningsvis
sällsynta, fall så placerar man
märket på baksidan av overallen.

Fredrik Jansson

Fästråd:
Det går givetvis att fästa märken, revärer och namn på
olika sätt. Det vanliga, och
rekommenderade, sättet att
fästa dem på är genom att sy, i
synnerhet när det kommer till
namn och revärer. Det går givetvis att limma fast dem med
tyglim, men att sy kommer
alltid att vara bättre. Det tar
sin lilla tid, men du skall också
ha overallen i några år!
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Kurslitteratur
Under din studietid på Linköpings universitet så kommer du att behöva kurslitteratur för de olika kurserna
som du läser och den här
artikeln är tänkt att förklara
de olika alternativen som du
har.

Campusbokhandeln
En ny konkurrent till BokAB!
De har en hemsida som ger
en bra överblick över vilka
böcker de har. De har inte ett
lika omfattande lager på plats
som BokAB, men det mesta
som inte finns i Linköping kan
oftast beställas från en annan
Campusbokhandeln.

FLiNS Bokbazar
Sektionen har en bokgrupp på
Facebook med över 500 medlemmar, där man kan köpa
och sälja begagnade böcker.
Det går ofta att hitta folk där
som har läst kursen och som
vill sälja kurslitteratur för den.
Ofta så kan man få lite schysstare priser här!

Internet
En magisk plats! Här kan du
hitta praktiskt taget alla böcker som har skrivits i modern
tid, inklusive den eminenta
tidskriften Polemiken! Vad
gäller kurslitteratur så finns
det massvis med webbutiker
som säljer det till konkurrenskraftiga priser. Det finns även
möjlighet att använda sig av
sidor som Blocket och Tradera
för att införskaffa kurslitteratur. Är man dock ekonomiskt
lagd (läs: snål) som jag så finns
det ”alternativa” sidor som
erbjuder kurslitteratur gratis.

Bokfadder
Dina älskade faddrar har läst
(och förhoppningsvis klarat)
kurserna som du kommer att
läsa. Det är därför en utmärkt
idé att rycka tag i en fadder
och be om att få köpa böcker
av dem!
BokAB
Denna butik, förlagd i Kårallen, är ett av de populäraste
sätten för studenter från
alla program att införskaffa
kurslitteratur. Butiken har
ett väldigt bra utbud med en
tillmötesgående personal. De
säljer båda begagnad och ny
kurslitteratur.
Polemiken 2019
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Bibliotek
Vill du få tillgång till kurslitteratur utan att betala för den?
Vill du inte riskera ett virus på
din dator? Då rekommenderas
biblioteket! Det är hög konkurrens om böckerna, men har du
bra tajming och tur så kan du
slippa undan att betala för din
kurslitteratur!
Fredrik Jansson

100 K
FÖR HELR
STUDIE-A
TIDEN

Akademikerförbundet SSR är Sveriges
ledande samhällsvetarförbund.

Vi ger dig kunskap, trygghet, service och nyttiga
förmåner inför ditt framtida yrkesliv.
Bli medlem nu. Det kostar bara 100 kronor för
hela studietiden och du får samma service och
stöd som yrkesverksamma medlemmar.

cv

Personlig karriärrådgivning

Lönesök och lönerådgivning

Olycksfallsförsäkring

Kontakt med arbetslivet

CV- och LinkedIn-granskning

Experthjälp i alla jobbfrågor

Simulerad anställningsintervju

Medlemsförmåner och rabatter

Scanna koden och registrera dig, eller swisha
direkt så slipper du hantera fakturan.
Swisha 100 kr till 123 636 53 32.
Skriv PERSONNUMMER (10 siffror)
mellanslag MAILADRESS i meddelandet,
så blir du medlem direkt.

Exempel:2019
8901234567 minmail@minhogskola.se
Polemiken
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Engagemang
Något som vi på LiU är bäst
på är att ha ett fett studentliv. För vissa som nu börjar
kanske det var ett starkt
argument för att just börja
studera här. Om så är fallet,
kommer ni inte bli besvikna,
det kan jag lova er. Det inte
för inte att man prackar på
ens polare hemma att ”Ni
måste komma till Linkan!!”

En vecka in efter n0lle-P så
satt jag som vice ordförande
för utrikespolitiska föreningen, utan att egentligen veta
hur jag hamnat där. Ett vägledande moment, där och då
var jag fast för universitetets
föreningsliv. Med UF var jag
iväg på ambassadbesök och
konferenser samt en studieresa till Kosovo.

Det som är viktigt att tänka
på när det kommer till vårt
gemen-samma studentliv är
att ingenting sker utav sig
självt. Allt bygger på engagemang från oss studenter. Utan
engagerade studenter blir det
inget n0lle-P, inga kravaller,
inga lunchföreläsningar, inga
studieresor, inte eller något
kaffe och klägg i baljan. Min
uppmaning till dig som ny
student på programmet är att
hitta din egen usp, studentlivet
är oerhört stort här.

Men mycket vill ha mer, sektionens mästeri FBI sökte nya
efterträdare och jag var inte
sen med att försöka komma
med. Ett val jag aldrig kommer ångra. Efter ett år med
att göra fest och gå på fest fick
jag frågan, vill du ställa upp i
kårvalet? Så i skrivande stund
sitter jag i kårfullmäktige för
socialdemokratiska studentlistan och är med och drar igång
PK-puben på vårt program.

Det finns något för alla, och
saknas det något, då kanske
det är du som ska starta upp
något nytt. När jag började
programmet så hade jag en
ambition att ta det lugnt och
inte engagera mig, det gick åt
helvete.
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Visst tar det en jäkla massa tid
att hålla på att vara engagerad
i saker och ting på universitetet, men det är värt varenda
minut. Utan nya engagerade
så kommer studentlivet att
stagnera. Det är värt att ta i beaktning att för varje kravall så
är det ett par jävlar som stannar kvar och städar kårhuset
till klockan 08.13 på morgonen
för att folk ska få chansen att
dricka Gränges och hokka.

Engagemang
Så en enkel liten uppmaning
till dig som ny student, engagera dig, i allt du bara kan och
vill! (skriv motioner till årsmötet också, det blir kul!)
Henrik Svensson
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#hjälpn0llan
Nyckeln är att träna
En vanlig ursäkt till att inte
träna är att man inte har tid.
Jag skulle vilja se det från en
alternativ synvinkel, och gör
därför påståendet att man inte
har tid att inte träna. Två till
tre timmars motion per vecka
är inte mycket vad gäller tid,
men det ger en enorm bonus
vad gäller fokus och allmän
kroppsfunktion.

Att påbörja universitetsstudier kan för många vara det
största steget man tar i sitt
liv. Helt plötsligt bor man
själv i en ny och främmande
stad, långt ifrån mamsen och
papsen, och ska klara sig helt
själv. Nu måste man laga mat,
tvätta kläder samt balansera
en tajt ekonomi. Jag förstår
såklart kampen som många
människor går igenom när
de precis flyttat hemifrån och
kommer därför att erbjuda
några råd för att ge större
möjligheter till lyckade studier
samt att mildra hemlängtan.
Ät ordentligt
Personligen så gick jag ner
fyra kilo de första tre månaderna efter att jag hade flyttat
hemifrån, och min kost kan
i princip sammanfattas som
skink- och ostmackor samt
Eldorados kycklingbröstfilé.
Detta kan dock anses vara ganska bra i förhållande till den
diet som många andra lever
på, nämligen Dennis hotdogs
och nudlar från ÖoB.

Polemiken 2019

Cykellås
Simpelt och bra
råd, köp ett ordentligt cykellås
till din cykel! Köp
inte det billiga
plastskitet som de
har på ÖoB, utan
välj gärna något
med en extra nivå
av kvalité. Linköping har trots allt
flest cykelstölder i
Sverige per capita!
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Fredrik Jansson

Grön sektion
Hej alla nollor! Välkommen till
Linköping och pol kand programmet, hoppas ni kommer
trivas jättebra här. Jag är med
i FLiNS styrelse som er AMO!
Det är inte många som har koll
på vad jag gör så tänkte därför sammanfatta kort så att ni
förhoppningsvis får lite bättre
koll.
En viktig roll inom styrelsen
är AMO vilket står för arbetsmiljöombud. Man jobbar då
med den fysiska och psykiska
hälsan och arbetsmiljön i skolan. Det innebär att min roll
bland annat innefattar mycket
kontakt mellan studenter och
universitetet och man kan
säga att jag är länken däremellan.
Om det är något under er
studietid som ni undrar över,
vill förändra eller vill prata
om får ni jättegärna kontakta
mig! Det är viktigt att ni hör
av er om det är något eftersom
ni har många möjligheter till
stöd, hjälp och till att påverka
på universitetet. Ni kan även
kontakta någon annan i styrelsen, vi alla vill förbättra
miljön och hälsan för alla våra
studenter!
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Arbetsmiljön jag arbetar med
som AMO sträcker sig från
att förbättra ventilationen i
en föreläsningssal till att göra
sektionen så miljövänlig som
möjligt. FLiNS är med i Grön
sektion vilket innebär att vi
har en stämpel som säger att
vi är en miljövänlig sektion
som ständigt jobbar mot att
bli så hållbar som möjligt. För
att behålla vår position inom
Grön sektion måste vi därför
uppfylla miljökrav och försöka utveckla vårt miljöarbete
under verksamhetsåret.
Ett större event jag är med
och anordnar är AMO veckan.
Det är en temavecka fylld med
föreläsningar och aktiviteter
om massa intressanta ämnen och frågor. Det här är ett
perfekt tillfälle att prata med
oss AMOs och kunna påverka
skolans miljö genom att ge
idéer och synpunkter om allt
möjligt. Jag hoppas vi ses där
och att vi hörs vidare under
ert kommande år på Linköpings universitet!
Klara Jonsson Jos
Arbetsmiljöombud 19/20
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Framtiden är inte gjord!
Student 1 sommarjobbade i en
sportaffär när en tjej kom in
och handlade gympaskor. Han
lyckas få hennes telefonnummer och en romans tog fart.
Tjejen pluggade i Tyskland
men ett distansförhållande
uppstår och håller ihop tills
studenten tar sin examen.
Idag bor de båda i Hamburg,
han driver eget konsultbolag
i utredningsbranschen, tjänar
stora pengar och reser på uppdrag världen runt. Tjejen är
hans fru och deras två flickor
har fått plats i svenska skolan.

Student 3 var engagerad i kommunpolitiken redan på gymnasiet. Politiskt aktiva ungdomar
är en bristvara och han fick
tidigt plats i fullmäktige. När
han tog examen uppstod ett
sommarvikariat i lokaltidningen. Vikariatet övergick i fortsatt
anställning eftersom han gjorde
underbyggda och fyndiga analyser. Han blev ett etablerat namn
i politiken, värvades till partiledningen i Stockholm, har senare
arbetat som generaldirektör och
är idag kommunalråd.

Student 2 var övertygad om att
hon hade sin plats inom politiken så intresserad som hon
var av att förändra samhället
till det bättre. Utbildningen
var en passande grund för att
arbeta med att driva på utvecklingen. Men under sista
terminen på programmet kom
hon i kontakt med forskare,
upptäckte spänningen i vetenskapliga utmaningar. Delvis på
chans sökte hon forskarutbildning och blev antagen. Idag är
hon professor och forskar om
kommunal verksamhet och
påverkar därmed samhällsutvecklingen kanske mer än vad
hon skulle gjort som politiker.
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Detta är några exempel på vilka
banor våra liv kan komma att
ta, från människor jag mött på
denna utbildning. Hur våra liv
blir i framtiden är en spännande blandning av egna initiativ,
val och omständigheter.
Det mest spännande med framtiden är att den ännu inte är
gjord! Det kan låta självklart,
men ändå tänker vi oss ofta att
framtiden redan är bestämd,
problemet är bara att vi inte
idag kan se vad som väntar oss.
Ifall vi kunde göra bra prognoser skulle vi veta vad som kommer att ske. Ett sådant, deterministiskt, synsätt är emellertid
både felaktigt och hämmande.
Framtiden, både för individer
och för samhället i stort, är i
högsta grad beroende av vad vi
själva gör den till.

Ett annat förhållningssätt är
mer optimistiskt: våra initiativ
och vår framåtanda kan göra
en skillnad. Samtidigt kan man
inte heller säga att ”vi har vårt
öde helt i våra egna händer”.
Tidigare beslut och vad andra
människor gör begränsar oss.

Du som läser Pol Kand förbereder dig för en viktig roll i
framtidens samhälle. Precis
som med tekniken har samhällets framtida organisation och
styrning ännu inte bestämts.
Oavsett om du kommer arbeta
internationellt, nationellt eller
lokalt så har du möjligheter att
bidra till att utveckla och förbättra samhället vi ska leva i.

Samhällsutvecklingen är resultatet av komplexa processer,
vilket teknikutvecklingen är
ett bra exempel på. I ett tidigt
skede finns ofta konkurrerande lösningar på hur en viss
teknik ska utformas. I cykelns
barndom fanns flera alternativa lösningar men idag ser
cyklar likadana ut världen
runt. Det är emellertid aldrig
självklart vilken lösning som
”vinner”. Det beror på entreprenöriella insatser från innovatörer, framgång i att knyta
inflytelserika personer till sig,
att marknadsföra på rätt sätt,
att vara först med en viss teknisk lösning och slumpen.

Många nya utmaningar finns:
klimathotet, digitaliseringen,
informationsflödena med ’fake
news’. Andra finns där ständigt: konjunkturerna, demografiska problem ska hanteras
osv. Det som drivit mig under
mina år som programansvarig
är att få vara med och lägga
grunden för de kunskaper som
dagens unga som ska forma
framtiden utvecklar. Jag vet
att de som går ut från Pol
kand, och kanske även läser
vidare på en masterutbildning,
har goda förutsättningar att på
ett konstruktivt sätt utveckla
samhället, oavsett på vilken
nivå och med vilka frågor.

Det är inte säkert att den ”bästa” tekniken segrar, men när
man väl låst sig vid en form av
lösning är det svårt att byta till
något annat. Ibland kommer
flera alternativa lösningar att
existera sida vid sida som Mac/
PC eller eluttag i olika länder,
och idag utvecklas självkörande fordon där det återstår att
se om fabrikanterna enas om
standarder eller inte.
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DU har alla möjligheter; framtiden är inte gjord och vad
du använder din utbildning
i kombination med intressen
och förmågor till blir upp till
dig. Du kommer inte kunna
påverka allt, men inom det
område du väljer kan du komma att göra en skillnad.

35

Peter Andersson
Programansvarig

Åsikter från läsarna!
”Game of Thrones suger!!” - Okänd
”Vädret är fint idag!” - Fredrik
Jansson
”Jag tror inte att Polemikenredaktören är klyftig nog att fylla ut
resten av denna sida med något intressant. Därför hittar han
bara på strunt.”

”Tagga n0lle-P 2019” - Okänd
individ från FBI

”Pandan är jättesöt” - Okänd

Definitely not a stock photo of
friendship!
It actually isn’t taken straight
from Google! :O

Polemiken 2019
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FLiNS-resan
GRATTIS N0LLAN, och välkommen till Linköping och
Pol. Kand.-familjen!

FLiNS-RESAN 2019
Vart? Till Köpenhamn
När? 24.-28.10.2019 (oroa er
inte, vi är lediga från skolan
under resan)
Resemedel? Buss
Anmälning? 31.8.2019, under
FLiNS-dagen
Vad ingår i priset? Boende +
Studiebesök + Bussresor

Snart börjar n0lle-P och vi
faddrar är så himla taggade
att träffa våra egna n0llor <3
Jag heter Anniina Lantela och
jag är vice ordförande i FLiNS
(sektionen för Nationalekonomer och Statsvetare vid
Linköpings universitet). FLiNS
arbetar för att göra studenternas studietid så bra som möjligt och mitt ansvarsområde
i styrelsen är att ta hand om
roliga aktiviteterna som FLiNS
organiserar under året. Jag
är även högra hand åt ordförande och hoppar in i hennes
ställe vid behov.

Men nu det viktigaste: Varför
ska n0llan följa med? Under
resan kommer vi göra många
intressanta studiebesök och
det är alltid roligt att åka
utomlands men FLiNS-resan
är så mycket mer än bara
det. Resan till Köpenhamn
kommer bli den första resan
som ni gör som en klass och
när jag tänker tillbaka på vår
resa skulle jag aldrig vilja ha
missat den. Man lär sig känna sina klasskompisar i helt
annorlunda sätt när man reser
tillsammans och även några
romanser började i Amsterdam under vår FLiNS-resan!

Jag är ansvarig för FLiNS-resan. FLiNS-resan brukar ske
under första terminen någon
gång i oktober efter årets
andra tenta. Under resan gör
vi intressanta studiebesök, lär
känna staden, äter god mat
och festar om man känner för
det (och det gör vi…). När jag
gick i ettan åkte vi till Amsterdam. Under resan besökte vi
till exempel Department of the
International Court of Justice
och Euro Next i Amsterdam.
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Jag hoppas att du blev taggad och ska anmäla dig till
FLiNS-resan!
Vi ses när nolle-p börjar,
Anniina Lantela <3
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Slutkläm!

Har du kommit såhär långt i Nollemiken så vill jag återigen tacka dig för
visat intresse, och hälsa dig välkommen till Linköpings universitet! Som
jag och alla andra tidigare har nämnt, det kommer bli väldigt roligt att
ha dig här med oss!
Rekommenderar även att besöka flins.org och kolla på tidigare nummer
av Polemiken och kanske Nollemiken i synnerhet. Tagga nästa nummer
av Polemiken, och tagga listan! Shout-out till Roskomnazdor.
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