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MEDLEMSPRISER PÅ LAKERS HEMMAMATCHER
Vi på kåren har ett samarbete med Växjö Lakers där du 
som medlem får grymma priser på alla matcher under 
grundserien. Priserna som gäller resten av grundserien 
är: Sittplats från 145 kr (Ord. pris från 265 kr), Ståplats 
100 kr (Ord. pris från 175 kr). Ta del av rabatterna och 
köp din biljett genom att logga in i medlemsportalen.

VÄLKOMSTPAKET
Växjö kommun och Linnékåren 
erbjuder dig ett välkomstpaket när du 
folkbokför dig i Växjö! Välkomstpaketet 
innehåller kundkassa hos Länstrafiken 
Kronoberg och presentkort i Växjö 
City. Du får även 100 kr att ge till valfri 
förening på Campus. Du som flyttat 
under 2021 måste göra en anmälan 
senast 14 december. 

linnek.se/valkomstpaket-vaxjo

Vi   är   studentkåren   vid   
Linnéuniversitetet   och   vi  
jobbar  varje  dag  för  att  
förbättra olika aspekter av 
din studietid.  Vi  ser  bland  
annat  till  att  du  får  den  
utbildning  som  du  har  rätt  
till,  att  du  har  någonstans  
att  bo  och  att  ditt  liv  
utanför  studierna    blir    så    
innehållsrikt    som    möjligt.

En termin  175 kr

Två terminer  300 kr

Den 17 november åker vi till Smålandsjul i Huseby 
strax utanför Växjö. Smålandsjul är Nordens största 
julmarknad och lockar ca 30000 besökare med ca 170 
utställare och är ett säkert sätt att komma i julstämning.
Vi har bokat en buss så tänk på att säkra din biljett i tid. 
Pris medlem : 160 kr 
Pris icke medlem: 210 kr

Läs mer

Se rabattkoderna

MEDLEMSKAFFE
Vår medlemskaffe fortsätter hela 
hösten. Varje torsdag  ses vi i K-huset 
12:15-13:15. Vi har många spännande 
samarbeten och aktiviteter på kaffet 
framöver. Det kommer bl.a. att bli 
gratis fika och give-aways för alla 
medlemmar. Du kan också få en av 
våra populära Take-Away muggar. Se 
hela schemat på webben.

linnek.se/pa-gang


