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Välkommen till LiU!
 
Välkommen till Linköping, Kandidatprogrammet i 
Personal- & arbetsvetenskap och Nolle-P 2017!

Vi tycker att du har gjort ett bra val av universitet och program. Linköping 
är en stad som präglas av ett rikt studentliv; många cykelvägar, studen-
trabatter, studentdrivna krogar och givetvis ett stort utbud aktiviteter för 
studenter! Studierna på programmet bygger på samverkan mellan flera 
olika ämnen, framför allt beteende- och samhällsvetenskap, ekonomi och 
juridik, där även aktuell forskning har inflytande på innehållet i utbildnin-
gen. Ta gärna kontakt med programansvarige eller programmets studie-
vägledare om du har ytterligare frågor kring utbildningen.

Konceptet Nolle-P är vanligt förekommande i anknytning till universitets 
och högskolors välkomstperioder och vid Linköpings Universitet läggs 
stor vikt vid denna period. Begreppet Nollan hänvisas till studenten 
som inte påbörjat sin första termin och ska ej förknippas med något 
nedsättande eller kränkande. 
Välkomstperioden är till för att du som ny student ska får en bra start inför 
dina studier på PA-programmet och lära känna dina nya kurskamrater 
samt Linköping som studentstad. Tillsammans med överfadderiet PAmp, 
festeriet PiLS och övriga faddrar kommer du garanterat känna dig väl 
omhändertagen. 

Under lite mer än två veckors tid kommer du bjudas på festligheter och 
roliga upptåg som du sent kommer att glömma! Temat för årets Nolle-P 
på PA-programmet är filmtema även kallat “PAmp fiction”! Under denna 
period kommer du tillsammans med dina nya kurskamrater åka på läger, 
tävla i den anrika Nollekampen, gå på sittningar samt mycket, mycket 
mer.

Vi hälsar dig varmt välkommen!
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Nollans första veckor kommer att innehålla 
massor av aktiviteter som Nollan inte vill missa. 
Det kommer bland annat bjudas på flertalet 
roliga fester, sittningar och även ett två-dagars 
läger. PAmp hoppas att Nollan vill och kommer 
att delta på dessa. För att göra det så enkelt och 
billigt som möjligt för Nollan att delta har PAmp 
valt att lägga samman de allra roligaste aktivi-
teterna i ett och samma paketpris, även kallat 
The Golden Ticket. I detta ingår även kår- och 
sektionsmedlemskap  för ett helt år. Kåren för 
filosofiska fakulteten heter StuFF och PA-pro-
grammets sektion heter PULS. Medlemskap i 
kåren och  sektionen ger Nollan möjlighet att 
ta del av rabatter både under Nolle-P men även 
löpande under det kommande året! Det finns 
givetvis möjlighet att köpa biljetter till enskil-
da aktiviteter under Nolle-P, dock till ordinarie 
pris. The Golden Ticket kommer att säljas under 
Nollans första dag på campus via kortbetalning 
eller swish, den 16:e Augusti. 

The Golden Ticket 2
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PAmp består av nio överfaddrar som med 
basker och snabba glajjor alla förtjänar varsin 
Oscar. När de inte marschar runt eller är på annat 
uppdrag håller de till i Vallaskogen. De har tagit 
sig an det stora uppdraget att välkomna Nollan 
till Linköping, universitet och studentlivet. 

Kom ihåg Nollan, PAmp är överallt...

Följ PAmp:
Hemsida: www.personalvetare.se/pamp
Instagram: PAmp1718 #PAmpFiction
Facebook: PAmp 17/18

Muta: Omutbar
Favoritkaraktär: 

Joffrey Baratheon
Citat: Jag är inte bara bäst, 

jag är ödmjuk också.



Muta: Feta Rhymes
Favoritkaraktär: Doktor King 

Schultzs häst Fritz
Citat: It’s an oliphant!

Muta: Trolleritricks
Favoritkaraktär: Isberget i 

titanic
Citat: If you can dodge a 

wrench you can dodge a ball



Muta: Förslag på fina kattraser 
(Läs: bilder)

Favoritkaraktär: Scar
Citat: Mjau

Muta: Vackra ting
Favoritkaraktär: Regina George

Citat: You can’t sit with us!



Muta: En bit av Norrland
Favoritkaraktär: President Snow

Citat: Fjöl av

Muta: Dryckesvisor
Favoritkaraktär: Grinchen

Citat: Nobody puts Birran in a 
corner



Muta: Svettiga aktiviteter
Favoritkaraktär: Grottrollet i 

Sagan om ringen
Citat: I can see through my 

leg hole!

Muta: Saker att klippa sönder
Favoritkaraktär: Jägaren som 

sköt Bambis mamma
Citat: Det är inte skägget på 
utsidan som räknas, det är 

skägget på insidan





Nollestadgar
§1 – PAmp hälsas alltid med honnör.
§2 – PAmp har alltid rätt.
§3 – Om PAmp vid något tillfälle uttrycker sig otydligt 
gäller §2.
§4 – Nollan ska ALLTID bära sin nolleskylt väl synligt. 
§5 – En Nollan som ertappas utan synlig nolleskylt 
kommer få ett synbart straff.
§6 – All egen åverkan på nolleskylten är strängeligen 
förbjuden.
§7 – PAmp kan göra kontrollbesök i Nollans bostad när
som helst.
§8 – Mjuka kuddar samt kaffe/te skall alltid finnas i 
Nollans bostad.
§9 – Nollan ska ALLTID ha med sig Nolleboken. 
§10 - Nollan får ALDRIG stå framför Generalen.
§11 – Vid förekomst av mutor förbehåller sig PAmp 
rätten till omtolkning av reglerna.
§12 – Varje brott mot reglementet kommer att 
protokollföras av PAmp, varpå Nollans övergång till 
Ettan kan försenas.
§13 – Nollan är skyldig att sätta sig in i nollestadgarna och 
bör kunna dem utantill 
(kontroller kan förekomma).
§14 - Varje individuell PAmp ska benämnas vid sitt
PAmpnamn.
§15 - I övrigt gäller §2 

10



En av de mest uppskattade och välbesökta aktiviteter i 
Linköpings studentliv är KRAVALLERNA! Det är fester som ar-
rangeras av studentföreningarna och hålls oftast på torsdagar i 
Kårallen, i samband med större aktiviteter brukar de ofta ha 
något tema. Tusentals studenter från hela universitetet samlas i 
Kårallens lokaler och dansar till vargatimmen. Outfiten för en 
kravall innefattar självklart overallen, namnet är nämligen en 
förkortning av KRAV på overALL. Torsdagen den 31/08 kommer 
du få möjlighet att gå på Kravaletten, din första av många 
kravaller under din tid som student på PA. PA:s egna festeri 
PiLS anordnar Kravaletten samt den årliga kravallen “On The 
Rocks”. Kort sagt är investeringen i en overall något du aldrig 
kommer ångra. Håll utkik efter annonsering på Campus. 
En fest utan overall kan aldrig bli en grym Kravall.

Kravallinfo 11



På LiU så är det tradition att studenterna bär snygga och 
mysiga studentoveraller. Det är overaller som man bär på 
särskilt högtidliga tillfällen, såsom Nolle-P, kravaller och SOF. Du 
kommer att se nästan alla befintliga studenter springa 
omkring i dessa under dina första veckor på Linköpings 
Universitet eftersom overallskulturen här är en av de starkaste 
i landet. I princip alla utbildningsprogram har en specifik 
färgkombination på overallen och dess revärer. 
Just PA-programmet bär en snygg, vit overall med gröna, röda 
och gula revärer. PAmp uppmuntrar alla Nollan som vill ta del av 
så mycket av Linköpings studentliv som möjligt att köpa en egen 
overall. Under stadsvandringen, den 17:e Augusti, så 
kommer Nollan att få möjlighet att testa och beställa sin 
alldeles egna overall. 

Kravallinfo 12



Ovveguide

Civilekonom
Mästeri: ELIN players 

Systemvetenskap: 
Mästeri: SM

Teknisk fysik
Fadderi: YF
Festeri: Y6

Teknisk biologi/kemi
Fadderi: Urfadderiet
Festeri: Bi6

Politisk kandidat
Mästeri: FBI 

Psykolog
Fadderi: Freud 
Festeri: PsykO

Lärare
Fadderi: FOUL
Festeri: Läxmästerietv

Turism
Mästeri: STiG

Kognitionsvetenskap
Fadderi: Kogvetet
Festeri: Krogvetet

Statistik och dataanlys
Mästeri: SCB 

Slöjd och hantverk
Fadderi: SlöHM
Festeri: SJÖH-sex

Utbytesstudent

Matematik/naturvetenskap
Fadderi: Gudfadderiet
Festeri: 4-verkeriet

13



Personalvetenskap
Fadderi: PAmp
Festeri: PiLS

Affärsjuridik
Mästeri: Jur6

Maskinteknik
Fadderi: Mpire
Festeri: FM

Industriell ekonomi
Mästeri: CM 

Kulturvetare
Fadderi: Kompass
Festeri: sKValp

Högskoleingenjör
Fadderi: TackLING
Festeri: VI-LING

Datavetenskap
Fadderi: CQ
Festeri: CC

Datateknik/IT
Fadderi: STABEN
Festeri: D-group

14Ovveguide







Det är vi som är PiLS, Personalvetarna i Linköpings Sex-
mästeri. Som en del av PULS sociala utskott arrangerar vi 
sittningar, fester och andra event för PULS medlemmar och 
andra studenter. Allt detta är för att öka sammanhållningen 
inom PULS och ha otroligt kul tillsammans, men även för 
att lära känna studenter från andra program! Under Nolle-P 
kommer vi glida runt i våra färgglada baskrar och göra allt 
vi kan för för att göra er välkommsperiod till den bästa. Följ 
gärna PiLS Festeri på Facebook och Instagram! 
Vi ses!



Det är vi som är HR-dagen 2017! Vi är sex PA-studenter som i år 
anordnar PULS arbetsmarknadsdag. Under denna dag kommer 
du som PA-student få gå på mässa, workshops, föreläsningar och 
ha möjlighet att skapa nya kontakter och utbyta erfarenheter med 
många företag och andra studenter. Vi anordnar denna dag just 
för studenter och vill med årets tema “Inspiration” vägleda dig 
mot din framtida karriär. Efter mässan kommer en HR-pub att 
anordnas för fortsatt mingel under mer avslappnade förhållanden 
där det bjuds på middag, underhållning och tävlingar med massa 
fina priser. 

Detta är något du inte vill missa, så boka in den 11 oktober redan 
nu! Vi ses där! 
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Det är vi som är Valberedningen i PULS 17/18. Val-
beredningen tillsätter de arbetsgrupper som finns inom 
PULS. Vi är fyra studenter som rekryterar de poster 
som ska tillsättas och vi finns till för att se till att de 
studenter som är intresserade av att engagera sig i stu-
dentlivet hamnar på rätt plats. Om ni är intresserade av 
att engagera er 
– prata gärna med oss!

Valberedningen 19



MaxPULS består av ett glatt gäng som gillar att träna, leka och ha 
kul tillsammans! Vi är en del av PULS sociala utskott som anordnar 
pulshöjande aktiviteter för alla PULS-medlemmar. Vi som är med i 
MaxPULS 17/18 är Carolina Denijs, Thorbjörn Wass, Isa Welander, 
Linnéa Nyström och Robert Boklund.  Vi arrangerar roliga, och 
ibland lite knasiga, aktiviteter med mycket variation varje måndag kl. 
19-20 i Fridtunahallen eller utomhus. En gång per termin anord-
nar vi även en större aktivitet. Det kan bland annat vara laserdome, 
klättring eller som vår senaste våraktivitet - bumperball! Syftet med 
MaxPULS är att träna på ett roligt och varierande sätt och samtidigt 
ha möjlighet att lära känna andra studenter från olika årskurser eller 
program. Alla är välkomna oavsett kunskapsnivå eller ambition. Vårt 
mål är att det ska finnas något som passar alla, och att alltid skratta 
mycket! 
Kom och ha kul tillsammans med oss i MaxPULS!

MaxPULS 20



Hej!
Det är vi som är Styrelsen i PULS (PersonalvetarUtbildningen i 
Linköpings Sektion). Sektionen finns till för att du som student ska 
få den bästa studietiden som möjligt här på LiU. Vi är nio studenter 
som sitter som styrelseledamöter och arbetar med att samverka sek-
tionens arbete. Sektionen består utav tre utskott (Näringsliv, Utbild-
ning och det Sociala) och även fristående arbetsgrupper. Vi kommer 
under ditt Nolle-P att ha en aktivitetsdag där du har chans att lära 
känna oss. Under dagen kommer du även att ha möjlighet att köpa 
vår sektionsväska för en billig peng. 

Vi ses där!
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Sittningens vett 
och etikett

Vid Linköpings universitet förkommer tre olika typer av sittning-
ar. Fulsittning, mellansittning och finsittning. En fulsittning har 
alltid ett tema som kräver viss finess när det kommer till val av 
outfit, kreativitet uppskattas! Vid en mellansittning uppskattas en 
aning mer proper uppsyn, men inget överdrivet. Men när Nollan 
ska på finsittning gäller kostym för herrarna och långklänning för 
damerna! 

Det finns vissa saker som du måste tänka på under alla typer av 
sittningar:

Sittningens konster och regler:
§1. PUNKTLIGHET! Att anlända med gott om tid för mingel är 
att föredra. Man anländer inte en sekund efter utsatt tid.
§2. Det anses trevligt och hövligt om bordsherren drar ut stolen 
åt sin bordsdam som bör sitta på bordsherrens högra sida.
§3. Uträtta dina behov innan sittningen. Om nöden kräver, 
ursäkta dig då mellan rätterna.
4§. När Toastmastern talar under middagen är man tyst.
5§. Om man vill att TM ska dra igång en sång så skrapar man 
först ihop ett gäng som samstämmigt brister ut ”Tempo!” följt 
av sångens titel, ex. ”Tempo, Feta Fransyskor!” och så väntar 
man tills TM tar ton. 
6§. Konversera med dina bordskamrater! Om ni vill så kan 
ni även utropa ”Bordsskål”, då man logiskt nog höjer sina
glas tillsammans vid bordet.
§7. Tal är alltid uppskattat, men meddela TM i förväg.
Nollan kommer under Nolle-P få möjligheten att uppleva fyra 
stycken sittningar och självklart ingår dessa i The Golden Ticket
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Den 20/8 har Nollan chansen att gå på läger för att ha kul och 
lära känna varandra lite bättre. Tänk på att ha med:
- Sängkläder (örngott, underlakan, påslakan)
- Bekväma skor
- Oömma/bekväma kläder efter väder
- Badkläder
- Handduk 
- Hygienartiklar
- Sittningskläder till tema Disney  
- Ordentlig lunch och eventuellt mellanmål/snacks 
- Föreläsningsmaterial till måndagens föreläsningar
- OBS! Medhavd alkohol är strängt förbjuden! 

Checklista lägret 23





Ryds Herrgård
Herrgår’n, [hg] eller Ryds Herrgård; kärt barn har 
många namn! Beläget i Ryds centrum har HG i över 
tjugo år erbjudit studenter vid LiU mat & dryck, 
trevligt umgänge, dans och livemusik i olika 
kombinationer. Puben har alltid fritt inträde och är 
belägen på nedre plan medan övre plan  erbjuder ett 
hett dansgolv och barhäng. 

För öppettider och kommande event, spana in 
hemsidan: www.hg.se
Av studenter – för studenter

Flamman
Flamman ligger nära stan i det studenttäta 
bostadsområdet med samma namn. Gå dit på en 
fredag och du är garanterad en lyckad kväll tack vare 
de låga priserna i baren och den  sköna stämningen.
Flamman är litet men ack så populärt, se till att vara 
där i tid. På Flammans jazzonsdagar serveras mycket 
goda och prisvärda Flammanburgare till tonerna av 
livejazz. Flamman är alla studenters dröm!

Studenthak 25





Villevalla
Villevalla Pub är en mindre, men mysig pub beläget 
mellan Valla och T1. De är specialiserade på öl och kan 
erbjuda mer än 250 olika sorter från världens alla hörn. 
Ett klockrent ställe för att avnjuta en ovanlig och god 
öl tillsammans med vänner. Känner du för att dansa får 
du styra dina steg någon annanstans, Villevalla saknar 
nämligen dansgolv.

Kårhuset Kollektivet
KK ligger, till skillnad från övriga studentställen, på 
Ågatan som är Linköpings bargata. De har öppet torsdag 
till lördag och lokalen är även flitigt utnyttjad för större 
evenemang och sittningar. KK är ett perfekt uteställe 
för dig som gillar att dansa hela natten eller bara hänga 
i baren till rimliga studentpriser. På torsdagskvällar 
anordnas även quiz och för dig som är påläst kan det vara 
av intresse att kika in på deras hemsida för att se veckans 
quiztema.

Kårallen
Kårhuset på Campus Valla där de flesta kravallerna 
och stora festerna äger rum. Hit går du nästan aldrig 
och festar i ”normala” kläder, oftast iklädd overall eller 
utklädd efter angivet tema. Oftast förekommer 
liveuppträdanden av kända band och artister. 
Här äger Nollans första kravall,som så vackert 
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Schema 
Onsdag 16/8

Dagen:
Nollan har upprop och introduktion samt Campusvandring. 
Här finns möjlighet att köpa The Golden Ticket
Kvällen:
Nacho libre! Nollan äter tacos tillsammans med faddrar och 
nollegrupp

Torsdag 17/8
Dagen:
Nollan har föreläsning på campus och är sedan i staden för 
att Hitta PAmp
Kvällen:
Förfest utomhus. Nollan följer Liftarens guide till Flamman
 

Fredag 18/8
Dagen:
Nollan har föreläsning på campus och fixar LiU-id
Kvällen:
Nollan är på förfest hos fadder för att
sedan bege sig till KK med Affärsjurist-Nollan
 

Lördag 19/8
Dagen:
Harry Potter dag med PULS, häng med styrelsen till Di-
agongränden!
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Schema
Söndag 20/8

Dagen:
Nollan åker på läger till Disneyworld
Kvällen:
Nollan är fortfarande på Disneyworld och har
Fulsittning med Disney-tema
 

Måndag 21/8
Dagen:
Nollan återvänder till campus och går på föreläsning.
Kvällen:
Nollan vilar och har det skönt
 

Tisdag 22/8
Dagen:
Nollan deltar Linköping runt på 2 timmar
Kvällen:
MaxPULS arrangerar aktivitet
 

Onsdag 23/8
Dagen:
Nollan har grupparbete på campus
Kvällen:
Nollan går på förfest i Skålland beger sig till oktober-
festen München Hoben
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Schema
Torsdag 24/8

Dagen:
Nollan pluggar med fadder.
Kvällen:
Nollan beger sig till Blair Witch-skogen och får uppleva 
När Nollan Tystnar
 

Fredag 25/8
Dagen:
Nollan är på campus
Kvällen:
Nollan tar på sig sin finaste kostym eller
klänning och gör sig redo för Oscarsgalan
 

Lördag 26/8
Dagen:
Nollan vilar upp sig inför Project X
(PAmp föreslår att titta på PAmps favoritfilm, Pulp 
Fiction)
Kvällen:
Nollan samlas för en gemensam förfest i
Fridhemsparken för att sedan gå på Project X
 

Söndag 27/8
Dagen:
Nollan har vattenkrig tillsammans med SeKeL på Bikini-
botten. PAmp föreslår vattentåliga kläder

30



Schema
Måndag 28/8

Dagen:
Nollan har föreläsning.
Kvällen:
Nollan går på filmsittning tillsammans med 
PolKand-Nollan för att sedan ta sig till KK

Tisdag 29/8
Dagen:
Nollan representerar PULS i det årliga Hunger games
Kvällen:
Nollan och Affärsjurist-nollan besöker Linköpings egna 
Hollywood - Ågatan! 

Onsdag 30/8 
Dagen:
Nollan går till våra V.Ä.N.N.E.R.S favoritcafé, Central Perk, 
fikar och pluggar med fadder
Kvällen: Nollan förbereder matlådor
 

Torsdag 31/8
Dagen:
Nollan pluggar med fadder
Kvällen:
Nollan grillar med StuFF och går på sin första
kravall
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Schema
Fredag 1/9

Dagen:
Nollan skriver dugga och bjuds på efter-duggan-fika 
och deltar i Slumdog millionaire 
Kvällen: 
Nollan vilar upp sig inför morgondagen
 

Lördag 2/9
Dagen: 
Nollan gör sig fin inför kvällens bravader
Kvällen:
Nollan går på Saturday Night Fever sittning
 

Söndag 3/9
Dagen:
Nollan har The HängOver i Trädgårdsföreningen

Tisdag 5/9
Dagen:
Nollan försöker fly från Alcatraz! 
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Nolleboken: Denna ovärderliga guide ska 
Nollan ha nära tillhands under hela Nolle-P.
Boende: Kontakta hyresföreningar (Studentbostäder, 
Stångåstaden) och håll koll på blocket.se eller 
anslagstavlan på liu.se efter boende. Hittar du inget så 
meddela din huvudfadder så finns det soffor att sova på. 
Det löser sig.
Pengar: X antal kronor kommer att behövas, så glöm inte 
att ta med pengar när du kommer hit. Tänk på att det inte 
enbart är kurslitteraturen som kostar utan även en vissa 
aktiviteter under Nolle-P.
Cykel: Linköping är en cykelstad, därför är detta en nöd-
vändighet. Är det något du bör ta med dig eller investera i 
så är det en cykel med kraftiga lås och cykellysen! Alla stu-
denter är beroende av sina cyklar, speciellt under Nolle-P.
Legitimation: En nödvändighet för att beviljas 
tillträde till vissa aktiviteter.
Oömma kläder: Kommer behövas under vissa 
aktiviteter, exempelvis när Nollan är på Disneyworld
Finkläder: Till Oscarsgalan!
Herrar: kostym  
Damer: klänning som går över knäna.
Swish: Det mesta kommer att gå att betala med 
denna app, som desutom är väldigt smidig!
Föreningar: Det finns en mängd olika föreningar för stu-
denter,  en lista över många av dessa finns på LiU’s hemsi-
da under LIU aLiUa student aStudentliv aStudentor-
ganisationer aStudentföreningar

Checklista 33



Akademisk kvart: På universitet är det av tradition 
inräknat att börja en kvart senare istället för klockan hel. 
Detta gäller dock inte om tidsangivelsen är utskriven i 
minuter. Detta gäller heller inte vid tentor.
Baljan: Fik (och pub på torsdagar och fredagar) i botten 
på Kårallen. Billigast. I alla lägen.
CSN: Försörjare under din tid som student.
Ellen: Campus trevligaste personal, godaste kaffe och 
bästa mellanmål finns på Café Ellen i Keyhuset.
Flamman: Studenthaket med dansgolv, gött häng och 
billiga priser. Studentens dröm.
Gyckel: Framträdande där man tar en känd melodi och 
sätter in ny text. Framförs ofta på sittningar.
Huvudfadder: Overallsklädd och snäll studenthjälte 
som tar hand om Nollan under Nolle-P. Mycket 
ansvarsfull, får hjälp av faddrar.
I-fiket: Bord och stolar utanför föreläsningssalen I:101. 
PA-studenternas givna mötesplats i I-Huset.
Jantelagen: Gäller ej för PAmp.
Kårallen: Kårhuset i hjärtat av Campus Valla.
Linköping: Fantastisk studentstad där Nollan kommer 
spendera de närmaste tre åren.
Mutor: Något som Nollan bör sysselsätta 
sig med om Nollan vill bli Ettan. 
Generalen är dock omutbar!

Nollans ABC 34





Nollan: Kallas de nya studenterna innan de blir 
Ettan. 
Overall: Perfekta plagget för modemedveten 
student. 
PAmp: PA-programmets överfadderi. Består av nio 
skoningslösa individer som Nollan bör se upp till.
Quiz: Populär aktivitet på studentpubar.
Ryd: Bostadsområde nära Campus Valla där det 
bor många studenter.
Sittning: Högtidlig bjudning
Tentaplugg: Att läsa litteraturen i god tid är att 
rekommendera. Att läsa litteraturen dagen innan 
tenta är inte att rekommendera.
Underkänd: (se ovan: tentaplugg)
Vallaskogen: PAmps hem, även välbesökt 
fritidsområde. 
Xenofobi: Irrationell rädsla för främlingar.
Ytterst oklart: PAmps ursprung.
Zenit: Här kan man köpa fantastisk lunch. 
Studenthälsan hittar du även här. 
Ångest: Förekommer ofta i samband med tenta. 
Ärkefiende: se ovan: underkänd
Östergötland: Det är i detta landskap 
du ska bo i. Mest känt för sin oslagbara 
dialekt.
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1.    PAmp är levande bevis på att legender aldrig dör
2.    PAmp Fnyser åt Indiana Jones små äventyr och klappar 
        varandra på axeln för alla de stordåd de genomfört
3.    Svenska akademin har sedan milleniumskiftet i 
       desperation slitit sitt hår i i försök att uppfinna ett           
        tillräckligt storslaget ord för att beskriva PAmp
4.    Övriga har väjningsplikt när PAmp kommer från höger.  
        Eller vänster
5.    PAmp kan skriva nationalencyklopedin i snön när de 
        pinkar
6.    Ett trafikljus blev en gång blått av nervositet när PAmp 
        marcherade över gatan
7.    PAmp har byggt PAramyderna, ett så förträffligt bygge         
        att pyramiderna skulle blekna i jämförelse och faraoer
        na skulle vrida sig i sina gravar
8.    James Bond-filmerna är löst baserade på PAmps 
       vardag.  Man var dock tvungen att tona ner dem för att  
       behålla någon form av trovärdighet
9.    PAmp drack inte välling som små, de sög i sig köttsaft 
        från griljerat vildsvin
10. PAmp låg inte bara bakom Big Bang, de har även 
       upp funnit potatisskalaren
11. Batman och Tony Stark ansökte till PAmp men fick 
       nobben
12. PAmp kan höra teckenspråk
13. PAmp körde ambulansen till sjukhuset när de skulle 
       födas.
14. PAmp är medvetna om att det bara är 13 skäl men är 
för         tuffa för att bry sig.
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Kontaktbok

Universitetet.............................................................013-28 10 00 
Programansvarig Peter Nilsson.........................013-28 44 34 
Utbildningsadministratör Maria Fält...............013-28 21 29 
Studievägledare Karin Siverskog......................013-28 21 30 
Charlotte Göransson, ordförande i PULS......070-799 31 18
Adressändring.......................................................0771-97 98 99 
Universitetssjukhuset............................................013-22 20 00 
Polisen......................................................................................114 14
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PAMP TACKAR

-Baljan-
-Bosses Glassbar-

-The Champ-
-Flamman-

-Jusek-
-KK-

-Ljusexperten-
-Mediakonsulterna-

-Printakademin-
-Studenthälsan-

-StuFF-
-Studio L2-
-Unionen-

-Academic Work-
-Wiktors Kläder-

-Zenit-
-Åkessons hembageri-
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