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Vi är studentkåren vid Linnéuniversitetet och vi brinner för att
göra din studietid givande, spännande och rättvis! Vi jobbar
tillsammans med er för att främja kunskap och gemenskap.

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!

Hej från Linnékåren!

Självklart ska man kunna få en bra kombo av nytta och nöje
under sin studenttid! Vill du ha hjälp att hitta en förening som
passar dig, vill du styra upp event eller vill du starta en helt ny
förening? Vi hjälper dig / Isak, Studiesocialt ansvarig

NU HITTAR DU DITT MEDLEMSKAP 
OCH ANNAT KUL I APPEN HITRACT! 
Medlemmar hittar numera sitt medlemskort,
favoritföreningar och nationer, kommande event
och biljettsläpp i appen Hitract. Använd det för att ta
del av våra medlemskaffen, få nyheter och för att
knipa biljetter till spännande event!

Behöver du hjälp med ditt medlemskap? Mejla info@linnek.se.

VAD GÖR KÅREN?

BLI MEDLEM

VÅR INSTAGRAM

Vill du bidra till ett lite
grönare och lite bättre

studentliv? Sälj din
använda kurslitteratur till

Campusbokhandeln –
genom Linnékåren! Du

lämnar enkelt in dina
böcker till vårt kontor,

under våra öppettider, så
fraktar vi det vidare. Och
så fort böckerna är sålda

så får du pengarna!
 Hur bra?                    

 
 

Psst! Glöm inte att fixa din
kommande kurslitteratur,

för ett bättre pris, på
campusbokhandeln.se
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We're the student union at Linnaeus University and we have a
passion for education and student community! Our goal is that 
you'll have a fair, rewarding and exciting time as a student – both 
in school and outside. 

We evaluate and investigate courses and programs, make sure
there's affordable student housing and also that there's a lot of 
fun and engaging associations and communities for you to be a
part of!

Hi, we are Linnaeus Union!

YOUR STUDENT MEMBERSHIP AND OTHER
COOL THINGS IN THE HITRACT APP!

Membership card, student associations and
communities, upcoming events and ticket releases
– all in one app! Use Hitract to get free coffee on our
Members' Coffee on Thursdays, to get news and to
get tickets for all the fun student events.

Do you need help with your membership? Email info@linnek.se.

STUDENT UNION 
WHAT? WHO? WHY?

BECOME A MEMBER

OUR INSTAGRAM

Don’t forget to have fun during your time as a student! Do you
need help finding an association that suits you? Do you want to
organize events or do you want to initiate a new association?
We’re at your service / Isak, Head of Social Matters

Do you want to
contribute to a greener
and better student life?
Sell   your used student
literature to Campus-

bokhandeln (Campus
bookstore) - through the

Linnaeus Union! You
simply hand in your
books to our office,
during our opening

hours, and we will ship
them to the store. And as

soon as the books are
sold, you get the money!

Nice, right?                      
 

Don't forget to get your
future student literature,

for a better price, at
campusbokhandeln.se

 


