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VI FLYTTAR TILL NYA LOKALER

Från och med början av juli kommer vi att flytta vårt kontor från 
Tufvan till det som tidigare var arkiv inne på UB. Du hittar vår 
nya entré mittemot UB:s egna entré. Vår expedition kommer att 
vara öppen fr.o.m. mitten av augusti. Se våra kanaler för aktuella 
öppettider. 

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.

Kårvalet blev en succé med ett rekordstort valdeltagnde på 21 
%, vilket är en klar ökning jämfört med tidigare år. Vi kan nu 
presentera den nya styrelsen som kommer att representera kåren 
under verksamhetsåret 2022-2023. 

Läs mer

Se vart

EXTRAJOBBA PÅ KÅREN

SÄG HEJ TILL VÅR NYA STYRELSE

Känner du till Linnékårens Bud-
dyprogram? Varje termin kommer 
det nya internationella studenter till 
Växjö från minst ett 50-tal olika län-
der. Varför inte bli buddy till en av 
dem? Du får lära känna en interna-
tionell student lite närmare som kan 
ha frågor om boen-
de, studentlivet, om 
svensk kultur m.m. 
Anmäl dig idag!

BLI BUDDY
Vi letar fortfarande efter studenter som vill 
extrajobba hos oss med början i höst kring 
introduktionen! Vill du ha ett jobb som 
passar perfekt att kombinera med studier 
så bör du skicka in din ansökan redan idag! 
Som poolare får man bland annat beman-
na vår reception, hjälpa och guida andra 
studenter, delta på event 
som Välkomstmäs-
sor och medlemskaffe 
samt arbeta med foto 
och design om intres-
se finns!

Ladda ner appen Hitract

Skapa ett konto och 
logga in

Leta upp vår HitClub 
Linnékåren och följ oss

Välj medlemskap och betala 
med kort eller Apple Pay

Du måste vara antagen och 
registrerad på din kurs


