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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!

Mitt arbete är något som inte alltid syns men som gör skillnad
på studenternas utbildning på hela Linnéuniversitetet. Det är
jag, elektriker och Batman som arbetar i mörkret för att tjäna
ljuset / Eric, Utbildnigsbevakare

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 i dörren
till puben, för att ta del av våra medlemskaffen 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

NY I VÄXJÖ?
Visste du om att

du kan få ett
välkomstpaket

värt 1000 kr 
om du som

Linnéstudent
folkbokför dig i
Växjö. Inte? Läs

då mer här:
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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 for the student pub
entrance, to get free coffee on our Members' Coffee
on Thursdays 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

NEW IN VXO?
Are you a Linné
student living i
Växjö but not a

registered
resident? Do you
want a welcome
package, worth

1000 SEK?

SCAN FOR INFO

My work is not always visible but makes a difference to the
students' education at the entire Linnaeus University. It's me,
electricians and Batman who are working in the dark to serve
the light / Eric, Head of Educational Matters


