Välkommen till
Mittuniversitetet i Sundsvall

Välkommen!
Varmt välkommen till Mittuniversitetet i Sundsvall och ditt nya liv som student! Här
kommer du att få träffa många underbara människor, uppleva ett fantastiskt studentliv
och bli en del av en härlig sektion eller förening. Vi vågar till och med gå så långt som att
säga att det är den mysigaste och trevligaste staden i Norrland!
Vi som kommer hålla i den här korta introduktionen är linjeföreningarna Emboli och
SUS. Vi är linjeföreningarna för sjuksköterskestudenter respektive lärarstudenter, mer
information finns om oss lite längre ner i detta dokument. I normala fall brukar vi under
början av vårterminen hålla fysiska träffar för att välkomna våra nya studenter, men i
nuläget är det tyvärr inte möjligt, då vi är väldigt noggranna att med att följa
folkhälsomyndighetens riktlinjer, men vi har planerat några digitala träffar istället.
Den 28/1 kl 17:00 kommer vi hålla en frågestund där vi kommer introducera oss, SKS
och svara på eventuella frågor om utbildningen, skolan eller studentlivet.
Den 30/1 kl 14:00 kommer vi hålla en andra träff där det är tänkt det ska vara större
fokus att lära känna varandra. Vi vet hur det låter, att umgås och lära känna varandra via
zoom kan bli svårt men vi har en plan och vi tror faktiskt att det kan bli överraskande kul.
Mer information kommer läggas ut i vår grupp på facebook, denna har vi skapat både för
Emboli och SUS, för att ni enkelt ska kunna komma i kontakt med oss och för att all
nödvändig information ska finnas enkelt till hands. Det är även i denna grupp vi kommer
lägga ut länkar till de digitala träffarna.
Här kan du gå med i den gruppen: https://www.facebook.com/groups/394431528396585
Vi och SKS skulle gärna vilja skicka en goodiebag till dig som ett välkommen till MIUN.
Skulle du vara intresserad av att få en goodiebag hemskickad till dig, vänligen fyll i detta
formulär: https://forms.gle/VELRhjwCGRyRAXfU9
Vi ses!

Kontaktuppgifter under introduktionen och din kommande studietid:
Introduktionsansvarig SUS
Mail: jenniferlouiise@gmail.com
Telefon: 0768311554

Introduktionsansvarig Emboli:
Mail: dybergfelicia@gmail.com
Telefon: 0723265455

Studentkåren
Ordförande
Mail: ordf@sks.miun.se
Telefon: 070-716 68 30

Vice ordförande NMT
Mail: vice@sks.miun.se
Telefon: 070-716 68 31

Vice ordförande HUV
Mail: vicehuv@sks.miun.se
Telefon -

Biblioteket:
Öppettider: Tillfälligt stäng t.o.m. 10
januari, därefter kontakta för aktuella
öppettider
Mail: biblioteket@miun.se
Telefon: 010-142 87 50
Besöksadress: Holmgatan 10, Hus N
våning 1

Studenthälsan
Mail: Helena.soderberg@miun.se
Telefon: 010-142 84 87
Besök dem i: Hus N våning 3

Servicecenter:
Öppettider: Kontakta för aktuella
öppettider eller för att boka besök
Mail: kontakt@miun.se
Telefon: 010-142-80 00
Besöksadress: Holmgatan 10, Hus N
våning 1

Studentkåren i Sundsvall
SÅ HÄR HJÄLPER STUDENTKÅREN DIG:
• Att se till att dina rättigheter tillgodoses av universitetet.
• Stöttar dig, till exempel med att hantera konflikter mellan dig och universitetet • Frågor och
problem kring utbildningen.
• Samtal med universitetet för att lösa problem som uppstått.
• Representera dig i universitetets olika organ.
• Utbildning och rekrytering.
• Olika studiesociala event och happenings på campus.
Kontakta studentkåren@sks.miun.se om du behöver stöd eller med funderingar i allmänhet,
alternativt direkt kontakta ordförande för studentkåren ordf@sks.miun.se eller
viceordförande på vice@sks.miun.se.
VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I STUDENTKÅREN I SUNDSVALL?
1. Det är bra för dina studier då Studentkårens uppdrag är att se till att kvaliteten upprätthålls
på utbildningarna, och att studenterna har en bra studiemiljö. Dessutom så har Studentkåren
möjlighet att direkt påverka och ha inflytande över beslutsprocesser genom närvaro på
programråd, ämneskollegium, och i olika ledningsgrupper. Här har du som kårmedlem också
möjlighet att delta genom att bli studentrepresentant.
2. Du bidrar till din egen utveckling! Studentkåren anordnar bland annat tillfällen att träffa
näringslivet genom CV-träffar, mässor, och föreläsningar. I och med att du också kan få vara
med och påverka så får du nyttiga och värdefulla erfarenheter, kunskaper, och lärdomar att ta
med dig vidare i livet.
HUR BLIR JAG MEDLEM I STUDENTKÅREN I SUNDSVALL?
WEBBEN
Öppna webbläsaren och surfa in på: medlem.sks.miun.se
Här kan du betala din medlemsavgift med kort och registreras direkt.
BESÖK OSS
I L-huset i rum L207 (plan 2) hittar du vårt kontor.
Eller i servicecenter i N-huset.
Du är även välkommen hit om du har frågor eller funderingar.

1 termin: 200 kr

2 terminer: 350 kr

Linjeföreningar
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall finns det sex stycken linjeföreningar. Dessa finns för att
främja studentlivet och hjälpa er studenter under er studieperiod. Uppdelningen mellan
föreningarna sker beroende på vilket program eller ämne man läser. Här nedan kommer en
kort presentation på alla linjeföreningar.

SUS
SUS är linjeföreningen för alla lärarstudenter och samhällsvetarstudenter som studerar vid
Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Vi arrangerar event på sidan av plugget, allt från
fester, till biokvällar och lärarkvällar/samhällsvetarkvällar. Vi kommer finnas vid din sida
från dag ett till dagen du examinerar.
Overallfärg: Rosa
Maskott: Bäckman

Emboli
Du som läser sjuksköterska, kriminolog, hälsa och rehabilitering
i arbetslivet eller något annat inom hälsovetenskap tillhör föreningen Emboli.
Emboli är en ideell förening vid Mittuniversitetet i Sundsvall som är obunden till religion,
partipolitik eller något fack. Vi i Emboli är till för att hjälpa er studenter att få en så bra
studietid som möjligt. Detta gör vi dels genom att ha en nära kontakt med både skolan och
näringslivet, så att ni alltid kan vända er till oss om ni undrar något, men också genom att
arrangera olika typer av evenemang och fester.
Overallfärg: Vit
Maskott: Berra

µtec
µtec är studentföreningen som är tillägnad alla som studerar en naturvetenskaplig eller
teknisk linje på Mittuniversitetet i Sundsvall. µtec är en förening med målsättning att främja
kontakten mellan näringsliv och student, upprätthålla hög utbildningskvalitet, bevaka och
representera medlemmarnas rättigheter samt verka för kamratskap och trivsel för våra
medlemmar. Vi uppnår detta genom att anordna workshops och andra evenemang med
företag, medverka i kvalitetshöjande utbildningsmöten med universitetet, representera våra
medlemmar där det behövs samt anordna de största och mest uppskattade evenemangen och
festerna.
Overallfärg: Lila
Maskot: Darkwing Duck

JFS
Journalistförbundet Sundsvall, JFS, är en studentförening för alla journaliststudenter på
Mittuniversitetet, samt en linjeförening hos Studentkåren i Sundsvall, SKS. Vi i JFS är
här för att hjälpa studenter till att ha en så bra studietid som möjligt. Oss kan du alltid
vända dig åt med dina funderingar och tankar. Och vi kommer såklart anordna en massa
roliga aktiviteter också!
Overallfärg: Gul
Maskot: Ankan majsan

Committ
COMMITT linjeförening består av studenter från Kommunikation och PR samt Grafisk
Design. Föreningen är verksam på Mittuniversitetet i Sundsvall och arbetar för att bejaka
medlemmarnas intresse inom såväl studentlivetet som mot näringslivet inom
kommunikationsbranschen.
Overallfärg: Svart
Maskot: Barbaskön

Sundekon
Sundekon är Mittuniversitetets äldsta linjeförening och du som läser Företagsekonomi
(FEK) eller Nationalekonomi (NEK) har rätten att få vara medlem. Sundekon är till för att
göra studentlivet lite enklare och roligare. Genom att ha nära kontakt med skolan och
Sundsvalls näringsliv anordnar vi olika evenemang tillsammans med olika företag inom
området som kan hjälpa er senare i arbetslivet. Utöver det så håller vi även i evenemang
och fester föra att främja det sociala mellan er studenter. Det går alltid att vända sig till
oss med frågor.
Overallfärg: Blå
Maskot: Smurfen

Fler föreningar i Sundsvall
Förutom linjeföreningarna som finns för varje program/institution så finns det några andra
föreningar som du kan komma att stöta på under din studietid.
Sundsvalls åverålssällskap (SÅS)
Sundsvalls åverålssällskap, även kallat såsmästeriet, är en ideell kulturförening som är
politiskt och religiöst obunden. Såsmästeriet har till uppgift att arbeta med studiesociala
frågor , dvs. På olika vis berika studentlivet och studiekulturen i Sundsvall och på
Mittuniversitetet. Såsmästeriet har till uppgift att bevara och förvalta åverålskulturen i
Sundsvall och på Mittuniversitetet.
Borsmästeriet
Borsmästeriet är en sluten festförening vars målsättning är att arrangera nöjen och aktiviteter
för studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Studentkören Gungner
En blandad kör vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Kören grundades 1995 av David Bodin.
Kören har under åren varit ett betydande inslag i Sundsvall studentliv och även
uppmärksamhet inom Sundsvalls övriga kulturliv.
Radiosvallet - studentradion
I början av 2020 startades en radiokanal på Mittuniversitetet med hjälp av Studentkåren.
Under namnet Radiosvallet sänder studenter radio varje lördag. Radiosvallet startades för att
ge studenter en möjlighet att lära sig ännu mer om radio och hur det funkar att sända. Dels är
vi mer förbereda när vi kommer ut på arbetsmarknaden, men vi får också en chans att skapa
något eget och ha roligt. Vår redaktion hittar varje vecka på nya ämnen att prata om, både
högt och lågt. Det är hos oss du får info om stadens nöjesliv, vad som händer på skolan,
hjälpsamma tips om studentlivet etc.

Vart du hittar alla föreningar
Emboli
Instagram: @embolisundsvall
Facebook: @emboli
Email: emboli@sks.miun.se
SUS
Instagram: @suslinjeforening
Facebook: @sus
Email: sus.linjeforening@gmail.com
Committ
Instagram: @committsundsvall
Facebook: @studentföreningencommitt
Email: comittforening@gmail.com
JFS
Instagram: @jfsmiun
Facebook: @journalistförbundetsundsvall
Email: jfs@sks.miun.se
Mytec
Instagram: @mytec_sundsvall
Facebook: @mytecsundsvall
Email: mytec.styrelse@gmail.com
Sundekon
Instagram: @sundekon
Facebook: @sundekon
Email: sundekon@gmail.com

Övriga föreningar
SÅS
Instagram: @sasmasteriet
Facebook: @sundsvallsåverålssällskap
Borsmästeriet
Instagram: @borsmasteriet
Facebook: @borsmästeriet
Studentkören Gungner
Facebook: @studentkörengungner
Radiosvallet - studentradion
Instagram: @radiosvallet_ig
Facebook: @radiosvallet

Ordlista
Som ny i Sundsvall och ny i studentvärlden har vi gjort en liten ordlista för att försöka reda
ut den första tidens förvillelse av vad alla dessa nya begrepp och koncept ni introduceras
till betyder! Ni kommer troligtvis inte stöta på alla dessa inför den planerade introduktion,
men de kan vara bra för framtiden!
SKS – Förkortningen för Studentkåren i Sundsvall. Studenternas fackförbund som ser till att
din studiemiljö är en trygg plats. De bedriver arbete utifrån tre punkter; studiesocialt,
utbildningspolitiskt och näringslivsanknytning.
Nolla – Ny student vid universitetet som först efter insparken räknas som en förstaårselev.
Namnet kommer från att man ännu inte har några högskolepoäng.
Fadder – Vägledare som tar hand om och ansvarar över att nollorna får en perfekt inspark!
General – Överbefälhavare till alla faddrar och är de huvudansvariga studenter som i
samarbete med Studentkåren i Sundsvall organiserar insparken. Du känner bland annat igen
dem genom matchande tröjor med föreningsloggan på.
Åvve – Det mest värdefulla plagg som en student kan äga. Åvven skall alltid bäras med
stolthet!
Sittning – En sittning kan beskrivas som studenternas oregelbundna högtidsfirande. Det finns
alltid en anledning att fira och då ska det firas på rätt sätt!
Linjeförening – Är en förening som finns för att främja studentlivet. Vid Mittuniversitetet i
Sundsvall finns det sex stycken linjeföreningar. Uppdelningen mellan föreningarna sker
beroende på vilket program eller ämne man läser. Alla linjeföreningar vid Mittuniversitetet
har en kort presentation längre ner i detta brev.
Kommissionen – Viskande vindar ifrån fjärran tid, bär ett mystiskt namn som ger själen
frid. Ingen känner till bäraren på namnets tunga, ty jordens alla människor är för unga.
Skapad i samband med universums första ljus, gavs en mantel att fladdra i vindens sus. På
insparken detta väsen omkring dig ströva, för att följa dina steg och din värdighet bepröva.
När gryningen nalkas vaknar denna gestalt, den enväldige. Kommissionen som hör, ser och
vet allt.
Kravall – en fest/sittning/event där det är krav på att bära åvve
Skvader – ett djur som enligt legenden ska finnas i Sundsvall. Hälften hare, hälften tjäder.
Skvadern ser du till exempel på SKS-logga.
Tenta – ett prov som examinerar kursen, behöver inte stå för hela betyget
Tentafest – Vad som sker efter en lyckad, eller misslyckad tentamen. För att fira att tentan är
över

Caps – Sport för studenterna i Sundsvall. En tävling som under insparken arrangeras av SÅS,
gör dig förberedd för att kasta kapsyler som att livet hängde på det.
Fakultet – De som sköter administrationen på programmet, olika program har olika
fakulteter. På Mittuniversitetet finns två fakulteter: NTM (Fakulteten för naturvetenskap,
teknik och medier) och HUV (Fakulteten för humanvetenskap)
Köpman - eller Köpmansgatan som det egentligen heter. På Köpmangatan 27 ligger några av
studentlägenheterna.
Miun-kort - ditt lånekort och passerkort på Campus Sundsvall. Miun-kortet fixar du i
servicecenter eller i bottenplan i hus N. Håll koll på det, det öppnar dörrar!
Nolleband - ett band för att utmärka alla nya studenter, dem med lika band som du är dem
som går samma program eller tillhör samma förening. Banden ska bäras på varje event under
insparken.

Hjälp, jag är nyinflyttad, vart hittar jag allt?
Som ny student kan det vara svårt att veta var närmaste mataffär och pizzeria ligger. För
att hjälpa till har vi samlat ihop lite kartor!
Studenbostäder
På flera ställen i Sundsvall finns det studentbostäder. På följande adresser kan du hitta dem:
Grönborgsgatan 18
Grönborgsgatan 13
Dalgatan 12
Dalgatan 14
Oscarsgatan 28-34 (A+B)
Köpmangatan 27
Nackstavägen 16a - 18d

Mataffärer
I en ny stad är det svårt att hitta och därför kommer nu en lista på några
mataffärer (såklart så finns det flera som inte är nämnda här)
Ica Nacksta - Axvägen 1
Coop Nacksta - Bultgatan 11
Ica Bergsgatan - Bergsgatan 41
Willys Ortviken - Ortviksvägen 8

Pizzerior
Det är viktigt att äta, särskilt under
insparken men
man orkar inte alltid laga mat så här är
några
pizzerior som ligger nära campus och
förrådet.
Restaurang & Pizzerian Divan Storgatan 65B
Pompei Kvarterskorg & Pizzeria Dalgatan 32
Pizzeria Gonzalos - Oscarsgatan 29

IKEA
Studenternas go-to möbel och
bra och ha affär? Kanske, det
kan
iallafall vara bra att veta var
IKEA ligger ifall man behöver
något till
sin nya studentlägenhet
Hit kommer du med buss 2
IKEA - Gesällvägen 3

Apotek
Det kan vara bra att veta var närmsta apotek finns, om man behöver vätskeersättning eller
hämta ut recept.
De närmsta apoteken till förrådet ligger i stenstan, och adresserna är:
Storgatan 31
Storgatan 22
Storgatan 18

Campus

