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Hallå! Du där! Ja, just du, som sitter och läser! Välkommen till MFK-mottagningen 2017 och till 
dina studier i Uppsala! 

Om du läser det här, så har det den senaste minuten passerat sextio sekunder. Dessutom inne-
bär denna text att du är inbjuden att delta i MFK-mottagningen, en mottagning skapad för dig som 
ska börja studera kandidat- eller ämneslärarprogrammet i något av ämnena matematik, fysik eller 
kemi, samt kurspaketet Matematik I, 30 hp. För att ge dig bästa möjliga start på din tid som stu-
dent här i Uppsala, har vi förberett två veckor fyllda till bristningsgränsen med roliga aktiviteter. 
Där får du möjlighet att lära känna dina studiekamrater och din studiemiljö, allt för att du ska få en 
så fantastisk start på din tid i Uppsala som möjligt! 

Vi som anordnar den här mottagningen är studenter från tidigare år som läser matematik, fysik, 
kemi eller ämneslärare inom något av dessa ämnen. Vi som har det huvudsakliga ansvaret för 
mottagningen är sex stycken. Vi planerar och håller i alla aktiviteter under mottagningen, och har 
till och med skrivit denna text! 
Med oss har vi en glad och härlig skara faddrar. Deras uppgift är att vara din ledsagare och bästa 
kompis under mottagningen, och de kommer att lära dig allt de kan! Faddrarna finns för din skull, 
så tveka inte att fråga dem om precis vad som helst. Har du gått vilse? Har du ingenstans att bo? 
Har du tappat din cykel i Fyrisån? Monster under sängen? Faddrarna fixar, oavsett vad det är! 

Mottagningen börjar den 21 augusti, direkt efter ditt upprop. Mer information om uppropet och allt 
som hör till hittar du i den information du fått från Uppsala Universitet. Efter uppropet kommer vi 
ansvariga att finnas på plats och ge dig mer information om vad som händer under dagen. Du be-
höver alltså inte vara orolig för att inte hitta till någon mottagningsaktivitet. Vi hittar dig! 

Under första dagen kommer en billig lunch att erbjudas. Till denna kan du med fördel ta med dig 
kontanter. Kontanter är även en bra-att-ha-grej under resten av mottagningen så vi rekommende-
rar ett besök till närmaste bankomat innan mottagningen. Har du några matpreferenser och/eller 
allergier vill vi att du hör av dig så fort som möjligt. Kontaktuppgifter till oss ansvariga finns på 
sista sidan. Tveka inte att maila eller ringa om du har några frågor kring mottagningen! 

Samtliga aktiviteter under mottagningen är självklart frivilliga. Skulle du av någon anledning inte 
vilja eller kunna delta, behöver du självfallet inte göra det. Vi blir ju såklart fantastiskt glada om 
alla vill vara med och därför vill vi gärna att du hör av dig ifall något inte känns bra. Om så skulle 
vara fallet så gör vi vårt yttersta för att anpassa aktiviteten eller hitta något alternativ som gör att 
alla kan vara med. 

Oavsett om du är ny i staden, precis börjat plugga eller är en gammal lurk, kommer mottagningen 
att bjuda på skojiga stunder. Det här är en unik chans att lära känna nya människor, kursare som 
kommer att sitta bredvid dig i föreläsningssalen såväl som trevliga studenter från andra program 
och årskurser. 

Vi hoppas att du kommer få två fantastiska veckor och att du kommer att trivas riktigt bra här i 
Uppsala! 
Vi ser fram emot att träffa dig! 

/Mottagningsansvariga 2017 
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Kära Recentiorer, 

Det var längesedan jag fann en spricka i tiden, men jag var tyvärr helt oviss 
om vilken förödelse den kunde åstadkomma. Inte förrän denna vårs början, 
upptäckte jag hur tiden som vi känner den kunde bli förlorad. Sprickan hade 
växt till sig och kunde splittra tidslinjen inom snar framtid. 

Det var detta som fick mig att sammankalla sex personer. Detta var personer 
från dåtid och framtid som inte kunnat uppfylla sina öden och därmed var en 
orsak av denna kritiska tid. Med oerhörd möda sände jag dem till er tid för att 
så fort som möjligt rädda tiden. 

Jag må ha överskattat Tidsresenärerna. Istället för att fokusera på uppdraget 
drog deras uppmärksamhet till hybris, girighet, demonstration och fascination 
över er egen tid och värld. Länge har jag väntat på att de ska hitta tillbaka till 
sina öden men aldrig någonsin har de tittat tillbaka igen. Jag är rädd att om de 
inte hamnar på rätt spår igen är vår tid förlorad till hösten. 

Det är därför jag ber er, Recentiorer, om hjälp i sista stund. Jag kommer samla 
ihop Tidsresenärerna en sista gång och då måste ni hjälpa dem att hitta till-
baka till deras egentliga uppdrag. Ni är de enda som skulle rädda tiden och ni 
har mitt fulla förtroende. 

/ Fader Tid 
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Alla studenter på vår fakultet representeras i kåren (UTN) genom en sektion. En sektion är speci-
fik för ett program eller ett ämnesområde. Till exempel så finns en sektion för matematik, en för 
fysik, en för kemi och en för ämneslärare. Din sektion är din familj på campus, ungefär motsva-
righeten till Hogwarts elevhem. Det är i första hand till din sektion du kan vända dig om du har 
några problem under din utbildning. 

Sektionerna ordnar en mängd roliga aktiviteter under hela året. Vidare är det på uppdrag av de 
fyra sektionsföreningarna Möbius, IUPAK, LärNat och FysKam som MFK-mottagningen anord-
nas! 

De olika sektionerna bär ofta för sig specifika kläder, så som rockar eller overaller. Till exempel 
känns folk från Moebius ofta igen på sina svarta morgonrockar, medan IUPAK:are och 
FysKam:are bär vinröda respektive marinblå labbrockar. LärNat har precis nyligen införskattat 
sektionsklädsel bestående av lila labbrockar. 

På de närmsta sidorna finner du hälsningar från de fyra sektionerna som ligger bakom mottag-
ningen. 

Möbius är en förening för alla, men de flesta av oss läser kandidatprogram i matematik, fysik eller 
kemi i Uppsala. Våra medlemmar sträcker sig från gamla studenter till nykomlingar, från dokto-
rander till avhoppade och från tillfälliga besökare till de av oss som enbart använder våra vanliga 
hem för att sova i. Ibland. 

Moebius har alltid funnits, men föreningen grundades för nästan ungefär precis 30 år sedan, som 
en förening för matematiker. Precis som de flesta andra studentorganisationer med lite ålder i 
Uppsala bär vi på våra axlar en respektingivande mängd mer eller mindre fjantiga traditioner som 
uppehålls med olika nivåer av noggrannhet. De traditioner som tveklöst uppehålls med störst fre-
nesi är ett antal årligt återkommande phester, som en mottagningsavslutande gasque, dam- och 
herrmiddagar, ett av varierande grad organiserat valborgsfirande och en julphest den 24 septem-
ber. 

Möbius är en plats som ingen annan, en plats där doktorander i topologi lär blivande lärare att 
integrera, där hätska diskussioner försöker överrösta ropen från ett alltför långt gånget parti av 
Battlestar Galactica: The board game, en plats där man kan festa på en tisdag lunch och vara 
nykter en lördagkväll. En plats där smarta människor samlas för att göra dumma saker. Men 
framförallt är Moebius ett hem och en fristad för alla som hittat hit. 

Arvid Svensson, Ordförande Möbius 

nvm-ordf@utn.se 

Möbius 

Sektionsföreningar 
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VI är IUPAK, Intresseföreningen UPpsala Akademiska Kemister, och vi är sektionsföreningen 
som representerar alla studenter som läser kandidat- och masterprogrammet i kemi här vid Upp-
sala universitet. Detta betyder att vårt jobb är att göra studietiden så bra som möjligt för våra stu-
denter. 

Detta gör vi dels genom att bedriva studiebevakning, vilket bland annat betyder att vi har kontakt 
med universitetet och ser till att de kurser som vi läser ligger på en bra nivå och att innehållet är 
relevant. 

Ett annat sätt som vi gör studietiden så bra som möjligt för våra studenter är genom flera olika 
sociala aktiviteter. Vi anordnar bland annat den så kallade Analysfesten som brukar vara väldigt 
uppskattat av alla naturvetare. Vi har även ett eget luciatåg med en liten kemitwist som vi kallar 
Chemia. Utöver dessa årligen återkommande aktiviteter brukar vi även hitta på några mindre ak-
tiviteter, vi har till exempel gjort några slalomturer tillsammans. 

Medlemmar i IUPAK kan kännas igen på våra röda festlabbrockar med en vit kamel på ryggen. 
Dessa kan bäras under allt från fester till varje vardag eller även på tentor, det är upp till var och 
en hur de vill använde dem. 

Om ni vill veta mer om oss kan ni gå in på vår facebook och läsa lite om oss. Ni kan även skicka 

ett mail till nvk-ordf@utn.se om ni har andra frågor som ni vill ha svar på.  

IUPAK 

FysKam 

Fysikums kamratförening, eller FysKam, är en sektionsförening för de som läser kandidat- eller 
masterprogrammet i fysik, men vi välkomnar så klart alla som skulle vilja hänga med oss. Vi har 
bl a ett eget rum, Skamvrån, i ångströms hus 8 där ni kan sitta och prata med alla andra trevliga 
personer, köpa läsk, godis, frysmat och (så klart det viktigaste) den billigaste koppen kaffe man 
kan hitta på campus!! Vi anordnar även en hel del aktiviteter under året så som pubrundor, våf-
feldag m.m. Vi ser fram emot att träffa alla er reccar och önskar er varmt välkomna till Uppsala 
universitet! 

William Lindberg, Ordförande Fysikums Kamratförening 
nvf-ordf@utn.se  
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LärNat 

Vi i LärNat är superglada att du har sökt till att bli ämneslärare inom ett naturvetenskapligt ämne - 
vi behövs och vi är grymma! 

LärNat jobbar för att din studietid ska bli så rolig, bra och givande som möjligt när du läser dina 
naturvetenskapliga ämnen. Vi tar glatt emot alla åsikter du kan tänkas ha kring dina studier, allt 
ifrån knasiga föreläsare till dålig luft i klassrummen, och så gör vi vårat bästa för att hjälpa till! 

Utöver studiebevakningen, som det så fint kallas, så är det vi satsar mest på att stärka samman-
hållningen mellan oss naturvetarlärare. Det gör vi genom att anordna olika sociala evenemang, 
t.ex. film- och spelkvällar, infoluncher och gästföreläsningar. Vi kommer redan under mottagning-
en att bjuda er på lunch och berätta mer! Vi kommer även rätt tidigt på terminen ha ett event för
att slumpa ut LärNats plats i det legendariska rebusrallyt som anordnas av våran kära kår UTN!

Vi är väl medvetna om att du som ämneslärare även har blivit inbjuden till Sektion LÄRAs lärarin-
spark, men vi hoppas att du kommer på MFK-mottagningen istället! Här får du goda möjligheter 
att träffa faddrar och andra studenter som du kommer träffa på större delen av din studietid, som 
kan vara ovärderliga resurser när kurserna känns svåra eller tentorna närmar sig. Du får även ett 
alldeles ypperligt tillfälle att lära känna skolområdet du kommer hänga på under ditt första år på 
universitetet! 

Einar Liden, Ordförande LärNat 
nvl-ordf@utn.se  
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Proppen – FAQ 

Vad är Proppen? 

En repetitionskurs i matematik 

som förbereder dig för universi-

tetsstudierna. 

När hålls Proppen? 

Under mottagningsveckorna, kika 

i ditt schema! 

Vem håller i Proppen? 

Äldre studenter som kallas Prop-

par. 

Måste man anmäla sig till Prop-

pen? 

Nej, det är bara att dyka upp till 

din lektion. 

Hur många Proppar finns det? 

Det finns 28 stycken, varje klass 

har sin egen. 

Får man fika på lektionerna! 

Självklart! 

Kära Recce! 

Tycker du att mattekunskaperna är lite ringrostiga efter sommaren, eller har du kanske haft ett 

studieuppehåll och känner att du vill fräscha upp dem innan studierna drar igång på allvar? Kan 

du redan tillräckligt många decimaler av pi och logaritmlagarna utantill? Oavsett om dina matte-

kunskaper är väloljade eller förpassats till en plats långt bak i minnet finns vi här för att hjälpa dig! 

Den Propedeutiska kursen i Matematik är ett samarbete mellan Uppsala Teknolog- och Naturve-

tarkår (UTN) och den Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet. Under två veckors tid får 

du på Matteproppen möjlighet att på tio frivilliga lektionstillfällen repetera gymnasiematten under 

handledning av en äldre student som kallas Propplärare.  Kursens målsättning är att du med dina 

Proppen 

återerövrade mattekunskaper ska känna dig trygg vid starten av 

dina studier och självklart – att du ska få spendera tid med din 

klass och få vänner för livet! 

Propplärarna har inte bara koll på sin matte och hur de ska för-

klara den, de berättar även gärna om sina egna erfarenheter av 

att vara student i Uppsala. De kan upplysa dig om vart du får tag 

på den godaste falafeln i stan, vilken cykelväg som är bäst till 
tentasalarna samt hur kul det kan vara att engagera sig i kåren, 

en nation eller någon annan studentförening. Propparna är också 

snäppet finurligare än vanliga lärare, de bjuder på fika varje 

Propplektion för att locka dig dit! 

Så gnugga gruset ur ögonen och kravla dig upp ur sängen. 

Packa ner en penna, block samt en termos att med kaffe skam-

löst fylla till bredden. Kom till Proppen – det blir Toppen! 

Therese Ölwing  Alma Borg Berggren 

Huvudpropp 2017  Vice huvudpropp 2017 
huvudpropp@utn.se vicehuvudpropp@utn.se 

mailto:huvudpropp@utn.se
mailto:vicehuvudpropp@utn.se


9 



10 

Utöver kåren och sektionsföreningarna finns också Uppsalas mytomspunna ögonsten, nationer-
na. Dessa är en mötesplats för studenter från alla utbildningsområden. De anordnar ett brett 
spektrum av aktiviteter, bland andra: klubbar, pubar, musik, bostäder, pluggplatser, orkestrar, 
teatrar, restauranger och ölprovningar. 

Tack vare det stora utbudet av aktiviteter är nationerna ett ypperligt forum för att träffa nya vän-
ner. Du kan också välja att engagera dig i nationslivet och själv vara en aktiv del av allt skoj. 
Många studenter upplever ett sådant engagemang som väldigt givande, eftersom det både är 
fruktansvärt roligt och meriterande inför framtiden! 

Att vara medlem i nation är inte obligatoriskt, men vi rekommenderar det starkt. Är man med i 
nation får man ett nationsleg, som ger tillträde till samtliga 13 nationer (alltså inte bara den man 
är medlem i). Det kostar en liten slant, men de pengarna tjänar man snart igen på den billiga ma-
ten och drycken. Vissa nationer erbjuder även bostäder och stipendier för sina medlemmar. Gå in 
på deras respektive hemsidor och titta! 

För att kunna skriva in dig på nation behöver du följande: 
• Giltig legitimation.
• Antagningsbesked eller registreringsintyg.
 Pengar för att kunna betala nationsavgiften. (ca 250-300 kr per termin) Om du vill vara på

den säkra sidan så ta med dig kontanter, då inte alla nationer tar kort.

På nästa sida har vi en lista på de 13 aktiva nationerna och vad de erbjuder. Du kan även gå in 

på http://www.uppsalastudent.com för att läsa om samtliga.. 

Nationerna 

Nationskarta 

http://www.uppsalastudent.com/
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Gotlands nation: Enda nation-
en som ligger på andra sidan 
av ån. Trevlig pub med bl.a. 
gotländskt veteöl och Nygårda 
hallonsoda. Ordnar den be-
römda Lambskallegasquen 
varje höst. Har ett mysigt helg-
fika. Hemsida:  
gotlandsnation.se 

Gästrike-Hälsinge nation 
(GH): En nation som har myck-
et bra stipendier. På lördagar 
har de en pannkaksbar mellan 
11:00 och 14:00 och på kvällen 
öppnar deras restaurang 2 
Rum & Kök. Verkar ha nästan 
oändligt många ölsorter. Hem-
sida: ghnation.se 

Göteborgs nation: Den 
minsta nationen. De har en väl-
digt populär brunch på sönda-
garna med nygräddade, fräsiga 
våfflor och anordnar karaoke 
varje torsdag. Anordnar tillsam-
mans med ÖG en av Uppsalas 
mest morbida tillställningar: 
Skelettgasquen. Hemsida:  
goteborgsnation.se 

Kalmar nation: En av Uppsa-
las minsta nationer med ett 
stort hjärta för musiken. De hål-
ler i Kroppkakegasquen i febru-
ari och anordnar ett populärt 
rebusrally - Knallyt. För dig 
som gillar att sjunga i kör eller 
underhållas av standup så 
finns det med. Är kända för sin 
vegenska och vegetariska mat. 
Har bl.a. klubbarna Katuskha, 
som bjuder på stans vildaste 
kosackdansgolv, och Wilde!, 
som är Uppsalas enda queer-
klubb. Hemsida:  
kalmarnation.se 

Norrlands nation: Uppsalas 
största nation med många bo-
städer och ett stort föreningsut-
bud, med bl.a. hembygdsför-
eningar, spexförening och id-
rottsförening. Har ett bra kvälls-
fika på tisdagar och ett maffigt 
lördagsfika. Nationens pub 
“Orvars Krog” är mycket om-
tyckt liksom deras 04-gasquer. 
Hemsida: norrlandsnation.se 

Smålands nation: Kallas 
“Smånkan” i folkmun. Dom an-
ordnar loppmarknad och par-
dans med jämna mellanrum 
och har en mycket trevlig pub 
och sporadiska klubbar. 
Hemsida: smalands.nu 

Stockholms nation: Har en 
stark spextradition samt en lyx-
restaurang på torsdagar: Käl-
lare Holmiana. Har klubb varje 
torsdag med fyra barer och tre 
dansgolv. Tar också pappas 
kort! Hemsida: stockholms.se 

Södermanland-Nerikes 
(Snerikes) nation: Har en 
klubb på tisdagar som är popu-
lär, liksom deras berömda ute-
servering “Bryggan”. Dessutom 
har nationen många bostäder. 
De har en väldigt aktiv teater-
förening. För att gå med i 
Snerikes behöver du en an-
knytning till Södermanland eller 
Närke för att bli medlem. 
Hemsida: snerikes.se 

Uplands nation: Här finns en 
mycket trevlig phub: Svantes 
källare, en traditionsfylld gas-
que vid namn Jerikogasquen 
och varje fredag förvandlas 
nationen till en jazzbar. Varje 
torsdag serverar de ärtsoppa 
och våfflor. Hemsida:  
uplandsnation.se 

Värmlands nation: 
Har klubb på fredagar och en 
mysig phub i en fin källare. Ut-
märkande för nationen är 
också deras generösa stipendi-
etillgångar. De har även en 
nationsradio samt flera före-
ningar, bl.a. en spelförening. 
Hemsida: varmlandsnation.se 

Västgöta nation (VG): Har en 
innegård som är mycket trevlig 
att vistas i på sommaren och 
en mysig källare på vintern. De 
har helgfika på helgen och har 
många föreningar, framförallt 
många körer. 
Hemsida: vastgotanation.se 

Västmanland-Dala (V-dala) 
nation: En nation som främst 
är känd för sina livespelningar 
och klubbar. Har en sommarre-
staurang uppe på sitt tak som 
heter, ja du kan gissa det, 
“Taket”. Dessutom har de lör-
dagsfika och söndagsbrunch. 
De har många föreningar, så 
som spex, teater, orkester, 
dans, idrott och ett spelman-
slag. Hemsida v-dala.se 

Östgöta nation (ÖG): Klubbar-
na är något som denna nation 
är mycket stolt över och känd 
för. Här spelas allt från pop och 
rock till reggae och hiphop. Har 
en hel del föreningar. Anordnar 
Skelettgasquen tillsammans 
med Göteborgs nation. 
Hemsida: ostgotanation.se  

http://www.gotlandsnation.se/
http://www.ghnation.se/
http://www.goteborgsnation.se/
http://www.goteborgsnation.se/
http://www.kalmarnation.se/
http://www.kalmarnation.se/
http://www.norrlandsnation.se/
http://www.smalands.nu/
http://stockholms.se
http://www.snerikes.se/
http://www.uplandsnation.se/
http://www.uplandsnation.se/
http://www.varmlandsnation.se/
http://www.vastgotanation.se/
http://www.v-dala.se/
http://www.ostgotanation.se/
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Skaffa cykel 
Under de två mottagningsveckorna (och resten 
av tiden i Uppsala för den delen) kommer det 
hända en mängd finurliga upptåg att njuta av, 
och för att kunna göra så mycket som möjligt är 
det utomordentligt viktigt att optimera reccens 
tid- och energiåtgång. För detta rekommenderar 
vi STARKT att reccen införskaffar sig en cykel. 
Det är billigare än buss och snabbare än att gå, 
så reccen sparar både tid och pengar. Plus att 
det är fantastiskt snitsigt att hänga med i sväng-
arna när det är race nerför pollacksbacken. 

Bostad 
Någonstans måste reccen ställa sin säng. Ett 
utmärkt val är då en så kallad “bostad”. Ställ dig 
i bostadsköerna så fort som möjligt för att samla 
ködagar (se nästa sida). Hinner du trots allt inte 
fixa en bostad till mottagningen kommer vi att 
lösa detta genom att erbjuda sovplatser hos nå-
gon mottagningsengagerad, så simma lugnt! 

CSN 
Din huvudsakliga inkomstkälla under dina stu-
dier kommer förmodligen att vara CSN. 
Hemsida: csn.se 

Bostadsbidrag 
Om reccen folkbokför sig i Uppsala går det ut-
märkt att söka bostadsbidrag. Reccen kan få 
mellan 100 och 1200 kr i månaden, vilket är ett 
värdefullt tillskott. 
Hemsida: forsakringskassan.se/privatpers/
studerande 

Skaffa kurslitteratur 
Studentlitteraturen slår ofta hårt mot spargrisen. 
Som tur är har många innan dig haft samma 
böcker. Håll koll på anslagstavlorna efter be-
gagnade böcker eller fråga faddrar om de äger 
någon bok som de kan tänka sig att sälja. An-
nars säljs färska böcker på Studentbokhandeln 
(de ger rabatt vid köp över 1000 kr, så ett tips är 
att handla med en kompis!) och Akademibok-
handeln i stan samt på välkända nätbokhandlar 
som Adlibris och Bokus (som också har stu-
dentrabatt). En del formelsamlingar och häften 
säljs på Uthgård som ligger precis vid mottag-
ningsområdet. Vissa böcker finns även tillgäng-
liga för laglig nedladdning från Ångströmbiblio-
tekets hemsida: ub.uu.se 

Kolla scheman 
Visste du att ditt schema finns på Internet? 
Hemsida: se.timeedit.net/web/uu/db1/schema/
ri1Q5006.html 
Skriv in ditt program (kandma / kandfy / kand-
ke / gylärarfy / gylärarma / matemI), alternativt 
din kurs. 

Fixa passerkort 
För att kunna komma in i universitets lokaler 
under kvällstid behöver du ett passerkort. Detta 
kan hämtas ut vid intendenturen på Ångström 
som ligger precis vid receptionen. Vi hjälper till 
med detta under mottagningen. 

Fixa datorinloggning 
För att komma åt skolans nätverk UpUnet-S be-
höver du ett student-ID med tillhörande lösen-
ord. Även vissa studentbostäder får sin internet-
uppkoppling via universitetet och du behöver då 
dessa inloggningsuppgifter för att kunna ansluta 
till internet. Vid problem kan du alltid besöka IT-
kansliet. 

Mat 
Mikrovågsugnar finns på många platser på 

campus och du hittar dem bland annat på Ång-

ströms källarplan och utanför sektionslokalen 

Möbius. Om du någon dag råkar glömma den 

ovärderliga matlådan, så finns det frysmat till 

försäljning på Uthgård samt i Skamvrån och i 

Moebius. Vill du ha något finare, serveras lunch 

på restaurangen Rullan och i Café Ångström. 

Det finns även en liten kiosk som heter Matbuti-

ken (fd Jalla), där finns smörgåsar och sallader. 

Lathund för nya studenter 

http://www.csn.se/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande
http://www.ub.uu.se/
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/schema/ri1Q5006.html
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/schema/ri1Q5006.html
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Flogsta höghus 
http://heimstaden.com/ 
Studentghettot! Kanske det säkraste kortet för 
dig som inte har en bostad. Här tillbringar 
många studenter sin första tid i Upp-
sala.  Området består av 12 st sjuvåningshus 
och är beläget ca 3,5 km från centrum. De 
flesta av husen består av studentrum med egen 
toa & dusch, men det finns även små lägenhet-
er med eget pentry. 

Studentboet 
http://studentboet.se/ 
En portal där studenter som vill ha en bostad 
kan komma i kontakt med andra som vill hyra ut 
sina lokaler. 

Studentstaden 
https://www.studentstaden.se/ 
Studentstaden äger massor av studentrum och 
studentlägenheter och erbjuder tak över huvu-
det för flest studenter i Uppsala. De har stu-
dentbostäder i de flesta av studentområderna 
spridda över hela staden. Vissa studentrum 
med inflyttning i augusti och september är 
märkta med en 1:a som står för “Recentior”, vil-
ket betyder att reccar (se ordlistan) har förtur till 
dessa rum. 

Eklundshof fastigheter 
http://www.eklundshoffastigheter.se/ 
Eklundshof fastigheter erbjuder studentbostä-
der belägna på själva Polacksbacken. Ett alter-
nativ för dig som kan tänka dig att betala lite 
extra för närhet till universitetet. Saknar bo-
stadskö - först till kvarn gäller! 

Uppsala akademiförvaltning 
http://www.uaf.uu.se/ 
Erbjuder studentlägenheter i Lilla Sunnersta, 
söder om Polacksbacken. 

Nationerna 
Samtliga nationer i Uppsala erbjuder bostäder 
till studenter. Ett krav för att få ställa sig i kö till 
dessa bostäder är att du är medlem i just den 
nation som du söker bostad genom. Hör med 
din nation om vad som finns ledigt och hur kö-
systemet fungerar. Ofta lottas de ut innan ter-
minsstart, med förtur till recentiorer. Se mer om 
nationerna på https://uppsalastudent.com/
nationsguiden 

Annat 
http://www.studentlya.nu/ 
Att lägga upp en annons om dig själv på blocket 
är också ett effektivt sätt att skaffa en lya. 

Utan bostad 
Om du trots allt inte lyckats få tag på någon bo-
stad till terminsstarten, så kan du vinna mycket 
på att vara med under mottagningen. Här lär du 
känna nya vänner, faddrar och ansvariga, så 
det finns alltid någon som kan tänka sig att 
ställa upp med en sovplats, åtminstone under 
mottagningsveckorna.  

Bostäder 

Bra att veta! 

Bostadskö 
Är du fortfarande utan bostad till terminsstar-
ten? Ta det lugnt! Det är varken svårt eller 
tidskrävande att ställa sig i kö till en bostad, 
så det är bara att börja leta, ju fortare desto 
bättre, för det är antalet ködagar som räknas. 

Hemförsäkring 
Många studentbostäder kräver hemförsäk-
ring. Kan vara bra även annars. 

Adressändring 
Glöm inte bort att folkbokföra dig i Uppsala så 
fort du flyttar hit. Annars blir du till exempel 
tvungen att åka hem om du blir sjuk, och man 
får dessutom presenter av Uppsala Kommun 
för att göra det! 

http://heimstaden.com/
http://studentboet.se/
https://www.studentstaden.se/
http://www.eklundshoffastigheter.se/
http://www.uaf.uu.se/
https://uppsalastudent.com/nationsguiden
https://uppsalastudent.com/nationsguiden
http://www.studentlya.nu/


14 

Hur du tar dig till Polacksbacken med buss — 

en guide 

Den 14:e augusti (en vecka innan reccen börjar) börjar UL (Uppsala Länstrafik) sitt nya stads-

busslinjenät. Information om detta hittar reccen på följande sida: ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/nya-

linjenatet/, men vi sammanfattar det mest relevanta för reccen. 

För att ta sig till skolan med buss finns det två alternativ; för den som pendlar kommer det finnas 

linje 4 som går från centrum eller linje 12 om man bor i t ex Flogsta. 

Om reccen planerar att åka buss under mottagningsveckorna eller senare uppmanar vi att kolla 

resvägen i förväg och vilka linjer som är relevanta för just dig. Detta kan du få hjälp med här:  

reseplanerare.fskab.se/uppsala/test/querypage_adv.aspx 

Kartor 

Uppsala 

https://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/nya-linjenatet/
https://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/nya-linjenatet/
https://reseplanerare.fskab.se/uppsala/test/querypage_adv.aspx
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 Basecamp MFK-mottagningen, 

de flesta aktiviteterna ut

går härifrån. Servering av 

mat och dryck.  

When in doubt, gå hit. 

Informationsteknologisk centrum 

(ITC) 

Hus 1 Har Foobar i källaren och 

är datavetarnas tillhåll 

Hus 2 Har Möbius i källaren och 

är matematikernas lokal. 

Mottagningen håller till en 

del här. Finns lunchrum. 

Hus 5 Tentasal aka Skrivsalen 

Hus 6 Innehåller salarna Aulan 

(Paulan), Mässen samt 

restaurang Rullan. 

Hus 73 UTN:s kårhus Uthgård 

Ångströmslaboratoriet (Ångan) 

Hus 1 Innehåller Café Ångström, 

Matbutiken, Bibliotek samt 

salarna Siegbahn, Polhem 

och Häggsalen. Finns  

lunchrum. 

Hus 8 Skamvrån. Fysikernas 

tillhåll. 

Biomedicinskt centrum (BMC) 

A6 Restaurang Bikupan och 

bibliotek. 
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ak - Akademisk kvart. Intervallet mellan den angivna ti-
den och 15 minuter senare. T.ex. betyder 10ak att man 
ska komma tidigast 10:00, senast 10:15. 
Bergsbrunnagatan - Tentasal i industriområde. Kul. 
Biomedicinskt centrum - Se BMC. 
BMC - Stor byggnad. Här finns forskare, kemistudenter, 
läkarstudenter och en del biologer. Hyser även den ena 
kemiinstitutionen. Har antagligen ett zombielabb i källa-
ren. 
Bostad - Utmärkt plats att sova på. Se även hemma. 
CSN - Delvis gratis pengar till den som pluggar. csn.se 
Cykel - Ett måste i Uppsala. Det uppenbara transport-
medlet för en student. 
dk - Dubbelkvart. En dubbel ak. 
Doktorand - Forskarstudent. Ej besläktad med andra 
änder på Ångström. 
Domkyrkan - Utmärkt riktmärke. Om man råkar tappa 
bort sig i Uppsala använder man den som sin GPS. 
Dugga - Prov mitt i kursen, kan ge extrapoäng till tentan. 
Fakultet - Avdelning av universitetet beroende på veten-
skapsområde. Till exempel TekNat. 
Fakultet - Skrives n! = n * (n – 1) * ... * 2 * 1 
Fest - Se phest. 
Flogsta - Studentghettot framför alla. 
Flogsta hög - Ett ghetto i ghettot. 
Flogstavrålet - Mycket intressant företeelse klockan 
22:00 i Flogsta hög. 
Fyrislundsgatan - Tentasal halvvägs ut till tjottahejti. 
Hyser tyvärr vissa tentor. Ta med färdkost. 
Fyrisån - Fuktig cykelsamling som löper genom centrala 
Uppsala. 
Fysikums Kamratförening - Se FysKam. 
FysKam - Sammanslutning för kandidatfysiker eller dig 
som gillar fysik. Se sidan 5. 
Gasque - Sitting med trerättersmiddag och dans. Klädsel 
kavaj. 
Gula förråden - IUPAKs förråd på BMC. 
Gunnar - Det heliga berget ur vilket Möbius föddes. 
Gästleg - Nationsleg till studenter från andra städer. Kos-
tar några hundra. 
Hemma - Plats med tak och säng. Ibland även mat i kyl-
skåpet. 
Hemmahemma / HemHem - Ditt hem innan universitets-
världens intrång. 
Inlupp - Inlämningsuppgift. 
Institution - Här sitter forskare, lärare och studievägle-
dare inom respektive ämne och har sina kontor. Våra 
sitter på Ångström respektive BMC. 
ITC - Informationsteknologiskt centrum. Hyser märkligt 
numrerade hus, en tentalokal, restaurang Rullan samt 
sektionslokalen Möbius. 
IUPAK - Sektionsförening och studieråd för dig som läser 
kemi. Mer info finns på sidan 5.. 
Julphest - Traditionsenlig phest runt 24:e September 
varje år. Det självklara datumet förstås. 
Kaffe - Himmelsk nektar. Det svarta guldet. 
Kamel - (Camelus bactrianus) Puckeldjur som dyrkas av 
kemister i IUPAK. 
Lennart Selander - KandFys skyddshelgon. 
LärNat - Sektionförening och studieräd för dig som läser 
till lärare inom samtliga naturvetenskapliga ämnen. Mer 
info finns på sidan 6. 
Mattepropp - En repetition av grundläggande matematik 
som anordnas första veckan på mottagningen för att alla 
ska hamna i fas innan de riktiga kurserna börjar. Mer info 
på sida 10. 
Mikrovågsugnar - Finns på flera ställen för att värma 
mat och matlådor. 

mfk.utn.se - MFK-mottagningens hemsida 
Moebius - Se Möbius (eller sidan 4). 
Mottagningen - De första veckorna av dina studier där 
du får veta hur livet i Uppsala och UU fungerar. 
Möbius - Se Moebius (eller sidan 4). 
Nation - När du inte är på Pollax. Erbjuder bl.a. ölhak, 
klubbar, jobb, bostäder och fik. Det är här studentlivet 
blomstrar. 
Nationsleg - Visar att du har betalt nationsavgift. Behövs 
för att komma in på nationernas phubar. 
Nationsrunda - Se Phubrunda. 
Phest - Den riktiga stavningen av det ofta felstavade or-
det fest. 
Phubrunda - En kväll med diverse stop på nationernas 
olika phubar. Kan genomföras på alla eller några av 
dessa. 
Polacksbacken - Ditt nya vardagsrum med naturvetare 
och andra. Unionen av ITC och Ångström 
Pollax - Se Polacksbacken. 
Pub - En anrik inrättning som innehar alkoholtillstånd och 
diverse stolar att sitta på. Omsjungen redan på Bellmans 
tid. Den riktiga stavningen på det ofta felstavade ordet 
pub. 
Recce - Se Recentior. 
Recentior - Namn på nya studenter. Hänger kvar tills 
första poängen är inhämtad. Ofta längre än så. Uttalas
[ressentsiår]. 
Sittning - Middag under högtidliga former med sång och 
skojigheter, men ändå inte gasque. 
Skamvrån - Ett rum där fysiker ofta dricker kaffe. Finns i 
hus 8 på Ångström. 
Spex - Förkortning av spektakel. Lustigt amatörskåde-
spel som förknippas med studentlivet. 
Studiebevakning - Finns till för att göra studenternas 
röst hörd mot universitetet. Det finns studiebevakning 
kopplat till varje utbildning på TekNat-fakulteten. T.ex. 
Studierådet NVF, NVM, IUPAK och LärNat som finns där 
för att säga till om både bra och dåliga saker om kurser, 
miljö och lärare. Mer info i augusti. 
Studieråd - En form av studiebevakning. Har träffas folk 
och diskuterar saker. Besök dem mer än gärna för att 
påverka dina studier. 
Sångbok - En samling trevliga sånger som är bra att ha 
när man ska iväg på en sittning. 
Techna - Tidning som läses av UTN-medlemmar. 
TekNat - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
Tentaperiod - Tvåveckorsperiod i slutet och mitten av 
varje termin där de flesta tentorna ligger. 
Tentor - Prov. Viktiga! Sätter ofta betyget på kursen. 
Uppsala - Den bästa studentstaden i hela den kända 
världen. Pollax är stället som är värt att uppleva. 
Uppsala Teknolog och Naturvetarkår - Anordnar Fors-
ränningen, mottagningar, studiebevakar och en massa 
mer. Se sidan 9. 
Utbytesstudenter - Roliga typer som kommit till Uppsala 
från andra ställen än Sverige och som oftast bara stannar 
i Uppsala ett år eller några månader. 
Uthgård - Kårhuset tillhörande UTN där det finns studie-
bevakare, ett café, en och annan phub och ännu fler trev-
liga människor. 
UTN - förkortning för Uppsala Teknolog- och Naturve-
tarkår. 
Ångström - En tiondels nanometer. 
Ångström - Stor byggnad med massa häftiga rum. Hyser 
bl.a. institutionerna för fysik, kemi (den andra) och mate-
matik, många lärosalar, ett café, forskning i världsklass 
och såklart FysKam (Skamvrån) i hus 8. 
Ångströmlaboratoriet - Se Ångström 

En viktig ordlista för reccen 

http://www.csn.se
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Rebecca Andersson 

tornrosa@mfk.utn.se 

0725-444442 

William Ekeroth 

ariel@mfk.utn.se 

070-7967477

Adam Hultquist 

askungen@mfk.utn.se 

073-7880037

Joakim Kvarnström 

snovit@mfk.utn.se 

070-2786782

Amanda Lyvik 

rapunzel@mfk.utn.se 

072-2342909

Simon Moberg 

pocahontas@mfk.utn.se 

070-5928964

Har du frågor? Vill du dela med dig om dina al-

lergier eller matpreferenser? Har du svårt att 

sova? 

Lugnt! Kontakta valfri person eller den med 

bäst namn eller mail. 

Mottagningen har även en egen hemsida mfk.utn.se 

Där kommer det senare finnas mottagningsschema 

och andra nyttiga saker för reccen. 

Vi syns den 21:a augusti! 

https://mfk.utn.se/
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