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Välkommen till GB-
mottagningen 2022!

Hej kära recce, och välkommen till 
mottagningen! Du har nu två otroligt 
roliga veckor framför dig, och vi ser så 
mycket fram emot att få träffa er allihopa!

Men vänta, vad säger du nu, sakta i backarna 
lite. Vadå recce? Vad innebär en mottagning? 
Vad står GB för? Luugn, tidningen du just 
nu håller i handen (eller har på skärmen) 
kommer att förklara allt! Reccebladet är en 
tidning skapad av VälCom (läs mer om oss 
på sida 6-8), för att förbereda er reccar både 
på mottagningen och på det generella livet 
som uppsalastudent. “Recce” är en 
förkortning på “recentior”, ett latinskt ord 
som betyder ny student: med andra ord, dig 
och majoriteten av dina nya kursare! 

GB-mottagningen är en mottagning 
anordnad av VälCom för att välkomna nya 
kandidatstudenter i biologi och geo-
vetenskap, samt ämneslärarstudenter i 
biologi. Den är ett kul sätt att lära känna 
både framtida kurskamrater och äldre 
studenter, göra massor av roliga aktiviteter, 
och få en inblick i vad studentlivet i Uppsala 
har att erbjuda. Allt på mottagningen är helt 
frivilligt, och du får delta exakt hur mycket 
eller lite du vill! För att mottagningen ska 
vara rolig och välkomnande för alla har 
vi såklart nolltolerans mot hets och annat 
otrevligt, vilket du kan läsa mer om på sida 
9. 

Men hur går det till då? Jo, mottagningen 
tar plats mellan 22 augusti och 4 september, 
schema finns på sidan 10-11. Under första 
dagen kommer du att bli indelad i en “recce-
grupp”, med en blandning av studenter både 
inom och utanför ditt program. I gruppen 

Missa ingen info: följ oss på 
våra sociala medier!

Insta: @gbmottagningen2022

Fb: GB-mottagningen 2022

kommer ni också ha ett gäng fantastiska 
faddrar, äldre studenter som i egenskap 
av guider kommer att lära er allt de kan 
om uppsala. Tillsammans kommer ni att 
uppleva massor, bland annat spex, picnic, 
studentsittningar, det uppsalensiska cykel-
fisket, och främst av allt: en massa gött häng. 
Mottagningen kommer till största delen att 
utspela sig på Evolutionsbiologiskt Centrum 
(EBC), biologernas huvudcampus. Men ni 
som pluggar geovetenskap behöver inte oroa 
er: ett stenkast bort ligger ert huvudcampus, 
Geocentrum, och ni kommer att få hänga 
där också! 

I de kommande sidorna av reccebladet hittar 
du mycket mer info kring mottagningen, 
faddrarna, VälCom, och de andra 
mottagningar vi samarbetar med. Dessutom 
har vi fyllt dem med allmänna tips för livet 
som student, en gasqueskola, hur du hittar 
i Uppsala, hälsningar från faddrarna, och 
mycket mer. Vi ser så mycket fram emot att 
få träffa er!

// VälCom <3 
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Fantastiska faddrar!
Ni reccar kommer såklart inte vara själva under mottagningen. Utöver oss i VälCom så 
kommer ni ju också att ha era faddrar vid er sida! Faddrarna är äldre studenter på program-
men, som är här för att ta hand om er reccar och se till att ni har en fantastisk mottagning! 
Likt fyrtorn på ett stormigt hav så kommer de att lotsa er genom livet i Uppsala, och dela med 
sig av mängder med tips och råd. Faddrarna känns lätt igen på sina faddertröjor, och vilket 
program de går kan du lätt se på deras så kallade sektionsklädsel. Biologerna bär en ovve 
(overall) i snyggt gräsgrönt, geovetarna känns igen på sina stiliga khaki-ovvar, och ämnes-
lärarna i biologi har coola labbrockar i lila! 

Varje reccegrupp hålls ihop av en fantastisk huvudfadder. Huvudfaddern ser till att ha 
extra koll på hela gruppen, och precis som alla andra faddrar är de där för att se till att alla 
blir sedda och mår bra. Dessutom agerar de som informationskanal mellan reccegruppen och 
VälCom. 

För att föreviga era vackra leenden under mottagningen så finns mediateamet, med faddrar 
i varje reccegrupp. Dessa känns igen på de orangea band de bär, samt på den kamera som de 
ofta viftar i högsta hugg. Om du inte vill vara med på bild, säg det till någon i mediateamet! 
Du kan också prata direkt med Petro i VälCom (se sidan 8).  

På mottagningen går ingen hungrig: det ser våra schtekare till! I mattältet serveras det inte 
bara snacks och dricka, utan också fantastiska burgare och annat, till mycket förmånliga 
priser! Vissa av era faddrar kommer därför periodvis att byta ut faddertröjan mot en 
schtekartröja, och med schtekspaden i hand ser de till att både reccar och faddrar äter sig 
mätta.

Har du en allergi vi borde ta 
hänsyn till? Kontakta gärna 

Idun, pub@valcom.utn.se
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Hög tid att introducera 
temat...

Tidskristallen har funnits i all evighet. 
Den existerar utanför tid och rum. 

Den existerar samtidigt i 1987, 208, 1438,  och 3087. 
Den existerar samtidigt i  2358 BCE, 1732, 867, 2022, och - 

Vänta. 2022. Vad händer i 2022? 

Någonting är fel. 

Tidskristallen själv har inga tankar, ingen vilja så som vi skulle 
definiera det. Men någonting händer i 2022. Är det kristallen som 

märker det, eller märks det på kristallen? Någon som märker det är i alla 
fall R0BB-1Z, väktaren. 

Tiden har gått sönder i 2022. Det har blivit en spricka, och nu är tids-
ordningen hotad. I sitt odödliga robotliv har R0BB-1Z sett mycket, men 

aldrig förut har någonting fått tidskristallen att skaka så mycket. 

Sprickan i tiden måste åtgärdas. R0BB-1Z behöver hjälp. För att laga 
tiden behövs några som har sett eonerna komma och gå, med kunskap 
från alla tidens hörn. Med erfarenhet av vilda resor genom tid och rum, 

över land och hav. Några med vana att mätta de hungriga, guida de 
vilsna, leda de som leder. Som kan balansera tillgångar och utgifter, 
likväl som sprida dans och glädje. Några med erfarenhet både från 

bortglömda eror och den mest avlägsna framtid. 

Det här är ett jobb för… VÄLCOM!
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VälCom: väktare över tiderna

Yenoria Pearlarian
Ekonomiansvarig: ekonomi@valcom.utn.se

Finns det något dyrbarare än tid? Ja, pengar, tjänster och 
DU kära recce (såklart)! Efter att Yenoria sett till så 
industriella revolutionen tog fart har hon tagit sig tid att 
bygga upp sitt välstånd. I samband med mottagningen är 
det Yenoria som sköter ekonomin och samtal med 
sponsorer. Hon är här för att förbättra välfärden för alla 
fina reccar under mottagningen. 

Tidsålder: 1790
Gillar: Genomtänkt smicker, samt nytänkande! Har du 
en uppfinning du inte tagit patent på än? Dela med dig!
Gillar inte: När folk anklagar henne för stöld av deras 
idéer 

Valeria Xerxes

Huvudansvarig: huvud@valcom.utn.se

Tidsresor och äventyr är vardagsmat för Valeria. Hon 
reser genom tid och rum för att se till att allt är i sin 
ordning och funkar som det ska. Under GB-
mottagningen har hon uppdraget som huvudansvarig 
och kommer ha koll på det mesta. Henne kan man fråga 
om vad som helst, allt från studie- och mottagnings-
relaterat till vilken maträtt som är mest populär i 
framtiden. 

Tidsålder: 3022
Gillar: Spontanspex, rymdstenar, och Lavandula 
angustifolia
Gillar inte: När batterierna tar slut
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Lady Noriceia Merion
Recceansvarig: recce@valcom.utn.se

Efter att många gånger bragts om livet när hon slagits med 
drakar så väl som pandemier har denna riddare tagit på 
sig ansvaret för säkerhet och reccars välbefinnande på 
GB-mottagningen 2022. På sin stolta springare, med svärd 
och ringbrynja gjord av ölburks-flärpar finns hon alltid 
till hands, inte minst om någon inte hittat bostad innan 
mottagningen.

Tidsålder: 1300-talet
Gillar: Samarbete och byggmaterial till ringbrynjan
Gillar inte: Oslipade klingor eller när hästar får punka.

Idun YggdrasIl
PubansvarIg: Pub@valcom.utn.se

Det finns ingen som fixar en så bra festmåltid som 
vikingar. Under en så stor högtid som GB-
mottagningen ska ingen recce eller fadder gå varken 
hungriga eller törstiga. Idun ansvarar för Iduns värdshus 
samt Café Valhalla där man kan köpa mat och dryck 
eller om man har frågor kring det, hon får såklart hjälp 
från alla fantastiska schtekare för att göra detta.

Tidsålder: 900 e.Kr 
Gillar: Rim, visor, och tävlingar
Gillar inte: Långa köer, opassionerade rim och visor, 
att förlora

Atria Capone
Festansvarig: fest@valcom.utn.se

Dans, fest och ändlösa nätter det var vardagen under 
glada 20-talet. Hon ser till att alla reccar släpper på 
tyglarna och dansar loss! Hennes uppdrag är att visa alla 
nya studenter nationer och festligheterna som tillhör 
Uppsalas studentliv! Ifall några frågor om sittningar, 
etikett och klädkod uppstår så är det Atria Capone du 
ska prata med!

Tidsålder: 1920
Gillar: Spel och koreograferade danser
Gillar inte: Folk som fuskar
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Kapten Edwards
Fadderansvarig: fadder@valcom.utn.se

Förutom att segla runt de sju haven och sjunga sea 
shanties med sin besättning så ansvarar Kapten Edwards 
även för alla faddrar på mottagningen. Han ser till så att 
faddrarna är där för alla reccar samt ställer upp för dem 
genom vägledning och att svara på alla frågor som kan 
handla om allt mellan boende till hur man förbereder sig 
inför första tentan. 

Tidsålder: 1687
Gillar: Harmoniska sea shanties och klyftiga ordvitsar
Gillar inte: När båten gungar för mycket, Kapten 
Edwards blir lätt sjösjuk

VälCom anordnar GB-mottagningen, för att ge er reccar en så 
rolig första tid som möjligt! Tveka inte att gå fram till oss om ni 
vill ställa några som helst frågor eller funderingar, ge en kom-

plimang på våra fina mantlar, eller dra ditt favoritskämt! Vi bits 
inte, vi lovar <3
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Petroglyfia ”Petro” Kråkvinge
Mediaansvarig: media@valcom.utn.se

Hon må spendera sin vardag i förhistorien, men Petro 
njuter av det bästa från alla världar. På fritiden ritar hon 
hällristningar och täljer träfigurer, men hennes största 
svaghet är elektronisk musik. I 2022 är det Petro som 
sköter mottagningens sociala medier, samt grafiska 
arbete. Vill du inte vara med på bild är det Petro du ska 
prata med!     

Tidsålder: 1200 BCE
Gillar: Kreativitet! Spelar ingen roll om det är en dikt, 
egenritad teckning, eller kanske en top tier meme.
Gillar inte: Prat om bronsålderskollapsen, ljudfiler i 
FLAC-format. 



Reccefriden

I. Alkoholhets eller nykterhets får
absolut inte förekomma på

mottagningen

II. Inga förnedrande aktiviteter eller 
budskap får förekomma

III. Allt på mottagningen är frivilligt

IV. Sexuell kontakt mellan reccar 
och faddrar får inte förekomma

V. Respektera reccefriden, den är 
inte ett skämt!

Som du kanske har märkt så heter det “mottagning” och inte “nollning”. Det är för att 
markera att GB-mottagningen 2022 tar starkt avstånd från alla former av hets och förnedring, 
som kan associeras med just begreppet nollning. För oss är det otroligt viktigt att precis alla 
reccar känner sig trygga och välkomna under hela mottagningen! Ingen ska höja ett ögon-
bryn över huruvida du dricker eller inte. Vill du inte vara med på en viss aktivitet? Hoppa 
över den och kom på nästa. Hela poängen är att mottagningen ska vara en trygg, rolig, och 
spännande upplevelse för alla! Därför råder den så kallade reccefriden under hela 
mottagningen, och det är någonting som vi tar på största allvar. Reccefriden lyder som följer: 

Om någon bryter mot reccefriden, eller om du av någon anledning 
skulle känna dig obekväm eller orolig över någonting på 
mottagningen: prata med oss. Tveka aldrig en sekund att vända dig till 
en fadder, huvudfadder, eller VälCom. Vi är alla här för just er skull! 

Känns det jobbigt att ta saker face to face, så kan du också scanna 
QR-koden för att lämna kommentarer anonymt:

På GB-mottagningen är det nolltolerans mot alla typer av hets 
och förnedring. För att alla reccar ska känna sig trygga råder den 

så kallade reccefriden!
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Schema

Vecka 1
Måndag 22/8 - Introdagen

8:15 - Inskrivning på kandidatprogrammen, information ska ni ha fått i 
välkomstbrev från er programansvarig. 

15:30 - Mottagningen börjar! Indelning i reccegrupper och aktiviteter. 
Plats: Gräsmattan vid EBC. 

Tisdag 23/8 - Cykelfiske
17:30 - Samling på gräsmattan vid EBC. Kuratorskonventet informerar om 
nationerna, och sedan är det dags för den stora uppsalensiska traditionen: 

cykelfiske!

Onsdag 24/8 - Picknicpub med open mic
13:30 - Samling på EBC för nationsinskrivning. 

17:00 - Picnicpub med Open Mic för alla som vill! Gräsmattan på EBC. 

Torsdag 25/8 - Nationsrunda
17:00 - Samling på EBC för spex och info. Sedan drar vi ut på nationsrunda med 

gött häng och roliga utmaningar!

Fredag 26/8 - UTN-minimässa och Valerias pusselresa
13:00 - Samling EBC för att gemensamt gå till Uthgård för UTN-inskrivning. 

Där blir det en minimässa, där ni kan se lite av allt som UTN erbjuder!
16:00 - Valerias pusselresa genom Uppsala, ta med cykel om du har! 

Lördag 27/8 - Vattenkrig och tältpub med MFK
13:00 - Det stora vattenkriget mot MFK! Samling på EBC, ta med handduk!

18:30 - Tältsittning i TDs tält vid ångströmslaboratoriet. Biljetter säljs av 
VälCom under veckan. 

Söndag 28/8 - Ledigt
Tvätta mamma och ringa underkläderna
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Mottagningen pågår i 2 veckor, 22 augusti till 4 september. Som ni ser är det fullproppat med 
roliga aktiviteter (som självklart är helt frivilliga!). Vi reserverar oss för eventuella schema-
ändringar: i så fall kommer de att anonseras på vår fb-sida, GB-mottagningen 2022! 



Vecka 2
Måndag 29/8 - BÄR-, GRUS-, och LärNat-dagen

16:00 - Samling på EBC för en kväll i sektionsföreningarnas regi! 

Tisdag 30/8 - Musikquiz med VälCom
17:30 - Gräsmattehäng med musikquiz, spex, och god mat! 

Onsdag 31/8 - Tidernas största poängjakt
16:30 - VälCom har förberett tidernas största poängjakt i Uppsala. Kan ni 

laga tidssprickan? Samling på EBC, ta med cykel!

Torsdag 1/9 - Halv sex hos faddern
17:30 - Faddrarna bjuder på middag! Njut av god mat hemma hos en av 

faddrarna, VälCom kanske kommer förbi på besök!

Fredag 2/9 - Planering av hemligt uppdrag
Planering av ett hemligt uppdrag som ni fått av VälCom. 

Lördag 3/9 - Avslutningssittning
Mottagningen avslutas med sittning på Geocentrum! 

För att alla ska kunna få plats blir det flera sittningar med olika reccegrupper, 
mer information och biljetter säljs av VälCom under veckan. 

Klädkod: kavaj. 

Söndag 4/9 - Avslutningssittning
Sittning för de grupper som inte hade det under lördagen!
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Lovisa Wählby
Biologi naturingång, år 2

Hej alla fina reccar! Mitt namn är Lovisa, jag är 22 år och 
är en glad och sprallig tjej! I höstas flyttade jag till 
Uppsala för att börja plugga Biologi-kandidat-
programmet. Då jag flyttade hit hade jag mycket frågor 
så som om jag valt rätt program eller om studentlivet var 
min grej. Efter en termin kan jag svara ja på båda dessa 
frågor. Studentlivet är helt klart min grej och Biologi-
programmet passar som handen i handsken för mig! För 
nuvarande bor jag i en trea i Eriksberg med min kusin 
och trivs jättebra. Ett stort orosmoment då jag flyttade till 
Uppsala var att hitta boende. Efter att ha flyttat 3 gånger 

under min första termin kan jag inte säga att det var lätt men att det löser sig tillslut. Ett tips 
inför flytten till Uppsala är att skaffa en väl fungerande cykel (och sprayfärg så att du känner 
igen den!!) Jag hoppas att ni får en lika underbar mottaggning som jag hade så ses vi snart!!

Hälsningar från faddrarna

Henrik Nilsson
Ämneslärare biologi, år 3

Hej! Mitt namn är Henrik och jag börjar nu mitt tredje 
läsår mot att bli ämneslärare i biologi! Jag tycker att det är 
jättekul att du har kommit hit till Uppsala universitet och 
det finns mycket för dig att se fram emot både i och 
utanför föreläsningssalarna! Det kan alltid kännas lite 
nervöst med att komma till en ny stad och att hitta nya 
vänner, men ett hett tips är att engagera sig i de roliga 
event och aktiviteter som arrangeras av studenter via 
antingen sektionerna, kåren eller nationerna. Utan att 
överdriva finns det saker att göra varje dag om man skulle 
ha tid till det! Det är ett fantastiskt sätt att hitta vänner och 
skapa ett superkul studentliv.

Till alla lärarstudenter som läser detta så har jag ytterligare ett hett tips. Er utbildning är 
väldigt spretig. Ni kommer att läsa på många olika fakulteter och hoppa mellan olika klasser, 
så försök att ganska tidigt fundera på er studieplan så ni slipper hamna i en situation där ni 
måste vänta en termin!
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Rikard Eriksson
Geovetenskap samhällsingång, år 2

Hej! Jag heter Rikard och är 21 år och läser andra året på 
geovetenskaps programmet. Under en termin spenderar 
jag det mesta av min tid på geocentrum och ute på 
nation. Mottagningen var för mig en nystart: att för första 
gången gå ut på nation, spexa och träffa nya vänner. 
Under mottagningen blir man snabbt en del av gruppen. 
Att det finns en s.k. ”studentidentitet” konstaterar att 
även fast vi kommer från olika bakgrunder, är av olika 
åldrar och har olika erfarenheter så är vi i samma fas och 
man har oftast mer gemensamt än man tror. Under de 
första veckorna sker många aktiviteter, häng på!

Bäck
Biologi samhällsingång, år 2/3

HALLÅ ELLER! Fakta om mig: heter Bäck, är 25, De/Dem 
pronomen, har för många katter och gör dumma memes. 
Jag gick Sam-ingången 2020, tog en paus vid hösten och 
kommer läsa tillsammans med naturingångs-reccarna i 
höst! Samingången var skön eftersom det gav en refresh i 
minnet! Att komma in i tänket hur man gör labbar, 
räknar mol och skriver rapporter ger en bra förberedelse 
för kemiterminen som kommer sen!

På fritiden gillar jag att gå i Hågaskogen (där BIF brukar 
fixa svamp-plockning), hänga på nation (inget slår V-dalas 

Planeten jorden är grundkursen för geo och tar upp allt mellan himmel och jord. Mycket av 
det som kursen går igenom är nära en och lätt att observera ex. olika moln, vindar och hur 
marken under är uppbyggd. Universitetet är ett nytt sätt att plugga jämfört med gymnasiet 
och jag rekommenderar att engagera sig ex. genom UTN eller olika ämnesråd, GRUS 
motsvarar ämnesrådet för oss geovetare.
Vi ses!

blåbärsnyp och karaoke) eller chilla med katterna hemma.

Några tips!
1. Gör labbarna! Omtentor finns alltid men labbar är drygt att ha dragandes efter sig.
2. Använd alla resurser! Plugga tillsammans, fråga äldre studenter och använd tentadatabasen 
Stabben!
3. Balans! Lättare sagt än gjort, men försök finn en balans mellan plugg, fest och sömn. Ibland 
behöver man fokus, ibland behöver man festa ordentligt på en onsdagsöl.
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Maja Sörensen
Geovetenskap naturingång, år 2

Hej alla nya reccar!
Jag heter Maja, kommer från Dalarna och ska nu börja 
mitt andra år här på geo. Jag är också kassör i GRUS,  
sektionen för oss geovetare. Mitt största tips som ny stu-
dent i Uppsala är att engagera sig, antingen i sin 
sektion (som jag gjort) eller i en nation. Det är ett super-
bra sätt att lära känna nya människor och samtidigt få 
lite bättre koll på allt som händer runtomkring plugget. 
Det är mycket traditioner och evenemang hela tiden här i 
Uppsala och det är helt normalt att känna att det är svårt 
att veta om allt. Man kan inte heller vara med på allt som 
händer – även om man vill. Ytterligare ett tips är forsränningen! Det är en tradition som jag 
tycker alla borde vara med på minst en gång som student här i Uppsala!

Det kan kännas överväldigande i början som student, men ta det lugnt! Snart kommer 
mikrad linsgryta 3 dagar i rad och att festa på en tisdag kännas helt normalt. Lycka till så ses 
vi under mottagningen!

Filip Bodlund Trostén 
Fristående master, oklart år

Hej bästa Recce!
Jag heter Filip och jag läser fristående masterkurser i 
biologi medan jag försöker bestämma vilket ämne jag vill 
skriva min masteruppsats i. Jag har vid det här laget bott 
och pluggat i Uppsala fler terminer än jag orkar räkna 
(eller åtminstone vågar erkänna), och har bl.a. hunnit 
med flera programbyten som fört mig till stadens båda 
universitet (UU samt SLU).

Varför berättar jag detta? Jo, när jag var recce i Uppsala 
(vilket idag känns som Kritaperioden…) så välkomnade 

UU:s rektor oss med ett tal om att det stora steget inte var *vad* vi valt att börja plugga, utan 
*att* vi valt att börja plugga! Några programbyten senare måste jag säga att hon hade helt rätt 
- någonstans här i Uppsala finns det ett ämne som är rätt för dig, oavsett om det är biologi 
eller något helt annat - så välkommen hit, välkommen hem!
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Faddrarna tycker till

Vilket är det bästa pluggstället? 
Uppsala universitet är stort, med många 
mysiga campus och andra lokaler 
utspridda över hela staden. Vissa finner 
bäst pluggfokus där, andra föredrar 
kanske nationsbiblioteken eller hemmets 
lugna vrå.

 Hur sätter du fast dina mär-
ken? 
Du har kanske sett att våra ovvar och 
labbrockar ofta är pyntade med mär-
ken. Märkena sitter bäst om de sys 
fast för hand, men oj vad pilligt det är! 
Vissa tar därför genvägen och limmar 
fast, medan andra anser att detta är 
helgerån!

 Hur många gånger har du flyttat 
(som student)?
Många reccar är oroliga för sin bostads-
situation. I början kanske det enda du 
hittar är som inneboende, långt ute i 
yttre tjotahejti. Men frukta icke, du är 
inte ensam! Många har varit i samma 
skor, och långsamt klättrat uppför lägen-
hetstrappan.
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Under mottagningen kommer faddrarna att finnas där för att lotsa er genom uppsala, och 
med sin gedigna erfarenhet kommer de dela med sig av allt ni behöver veta för ett lyckat 
studentliv. För att ni ska få ett smakprov av detta redan i reccebladet, bad vi faddrarna att dela 
med sig av sina åsikter i ett par otroligt essentiella frågor!



Hitta i Uppsala!
Uppsala är en relativt stor stad, och i början kan det vara svårt att hitta. Här följer en karta 
med några platser som kan vara bra att känna till! 

Vid de röda pilarna ser ni de olika campusområden som ni förmodligen kommer att 
spendera mest tid vid. Evolutionsbiologist centrum, EBC, är också där vi kommer att vara 

under största delen av mottagningen!

De smala lila pilarna visar ytterligare några platser 
som kan vara bra att veta om. Slottet, som ligger 

mittemot biblioteket Carolina Rediviva, kan vara 
ett bra riktmärke för att orientera sig i Uppsala. 

Bakom slottet ligger alla cyklisters mardröm, som 
brukar kallas carrobacken eller slottsbacken. 

En annan viktig samlingsplats är ekoparken, som 
ligger vid rackarberget. Under valborg blir parken 
proppfull av picknikfiltar och människor som firar 

in våren! 

Detta var ett litet axplock av de kanske viktigaste platserna att känna till som ny 
student. Fler detaljer och mer info kan du hitta längst bak, i ordlistan på sidan 

27!
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Vid de blå pilarna ser ni några av de 
vanliga bostadsområderna för 

studenter: observera dock att de ligger 
något utanför bild. Ultuna ligger längst 
bort från EBC och geocentrum, och är 

egentligen vid campus för SLU-
studenter. Bor du där får du dig en rejäl 
20-minuters cykeltur till campus varje 
dag! Flogsta och kantorn ligger mycket 

närmare, på ca 10 minuters cykel-
avstånd. Rackarberget/studentvägen/
triangeln ligger ännu närmare, ca 5 

minuter. 



Lady Merions studenttips
Hej fantastiska reccar och välkomna till Uppsala! Kryllar ditt huvud av frågor om student-
livet? Letar du bostad, undrar hur du ska ta dig fram i denna stora lilla stad eller letar du 
vetgirigt efter pluggtips? Fear not! Här kommer mina absolut bästa tips på hur du tar dig 
igenom studentlivet i Uppsala!

 Domkyrkan > Google maps
Glömmer du ibland ladda mobilen eller lämnar den på oväntade ställen? Då kan Uppsalas 
vackraste byggnad leda dig rätt. Följ bara dess tinnar och torn så hittar du snart hem igen! 
 Skaffa cykel MED LÅS
Cykel är det snabbaste och smidigaste färmedlet i uppsala och det vore ju tråkigt om den fick 
sig ett dopp utanför norrlands när du är på nation,  därför rekommenderar jag att skaffa både 
ett och två lås att tjudra fast din springare med.
 Ladda ner UL-appen
Om du vill ta bussen är det jättebra att ladda ner UL-appen. Där kan man betala genom 
reskassa vilket gör dina bussresor lite billigare.
 Boende
Om du inte sökt bostad ännu gör det DIREKT! Det finns både hemsidor och nationer som 
hyr ut bostäder och privatpersoner som söker inneboende. Under mottagningen kan du 
också bo 5-stjärnigt på högklassiga golvmadrasser eller soffor hos någon av våra underbara 
faddrar! Kontakta mig på recce@valcom.utn.se så löser vi det!

Pluggtips:
 Gå på föreläsningar! Nu när covid lugnat sig något kan undervisningen hållas på plats 
och jag rekommenderar att ta vara på det. Lyssna och anteckna så gott det går!

 PLUGGA PÅ GAMLA TENTOR! Föreläsare är latare än man tror och återanvänder 
ofta frågor. Fråga en fadder om de har gamla tentor att dela med sig av.

 Plugga med andra! Delad kunskap är dubbel kunskap och att plugga med vänner gör 
det både lättare och roligare!

 Ta hand om dig själv! Unna dig en tidig kväll om du är trött och kom ihåg att hälsan 
går före resultat.

 Ha kontakt med dina föreläsare. Var inte rädd att ställa frågor via mejl när något är 
oklart eller be snällt om förlängd tid för uppgifter om det behövs, de flesta har förståelse för 
stressiga perioder så länge du kommunicerar.

 Det finns inga dumma frågor så tveka inte att mejla mig (recce@valcom.utn.se) om du 
undrar något!
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Atria Capones gasqueskola
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 Köp biljetter i tid! Biljetter till sittningar kan gå åt snabbt, då är det viktigt att vara i tid. 
Tips ha ett getöga på facebook då information ofta släpps där! 

 Vad är egentligen skillnaden mellan gasque och sittning? I regel är gasquer mer 
formella än sittningar men har även en mer strikt klädkod!

 Vad ska man egentligen ha för kläder? Detta beror helt på sittningen, om klädkod 
finns, följ den! Ibland är det tema då är det bara att klä ut sig till det extrema!

 Men ÅH sångbok! En ack så liten men viktig bok, den bör inte lämnas hemma! En 
viktig vän som skapar nya kontakter genom sånger och ståhej! En tradition på uppsala är att 
man skriver i böckerna! Och när det vankas sång, ta i från tårna!

 När det kommer till sittningar och alkohol beror det helt på evenemanget, fulsittning: 
ta med eget att dricka. Medan på finsittningar serveras alkohol för den som önskar!

 Vad betyder egentligen att sittningen eller gasquen börjar 17dk? Jo det innebär 
“dubbelkvart”, dvs man ska komma inom tiden 17:00 och 17:30!

 Om man är en person som är glad i mat är det bra att äta innan eftersom portionerna 
ofta är små!

 Vissa gasquer erbjuder släpp efter middagen så ett hett tips är att ha med andra skor 
och kanske ett ombyte för den som vill dansa loss!

 Det viktigaste är att ha kul och se det som en finmiddag med sång, mat, trevligt 
sällskap och lite glatt under hatten! 

Som ny i Uppsala är det kanske mycket nya intryck och frågor.. alla frågor om gasquer kan vi 
förhoppningsvis reda ut här! Som vad är egentligen en gasque? Hur ska man bete sig? vilka 
kläder ska man ha på sig? Allt detta ska jag, Atria Capone, reda ut! Om fler frågor uppstår är 
det bra att komma fram till mig!



Nationskarta
En central del i utelivet som uppsalastudent är såklart nationerna, med pubar, klubbar, och 
god mat för en studentvänlig penning. Som tur är ligger de alla relativt nära varandra! Är du 
medlem i en nation så kommer du in på alla, vilket innebär att en pubrunda mellan alla 13 
nationer är både möjligt och roligt! Här ser du en mer detaljerad karta på var du hittar dem: 
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Obs! Nationerna drivs av studenter, och deras verksamheter är inte alltid öppna alla dagar. 
Är du sugen på att dra och äta burgare på nation rekomenderar vi att kolla nationsguiden.se 
först, så ser du vilka som är öppna just idag, öppettider, och mer! 

(Men vänta, vad är en nation egentligen? Hur fungerar det? Oroa dig inte, under 
mottagningen kommer både VälCom och faddrar reda ut det för er, så att allt känns glasklart! 
Vill du läsa mer redan nu kan du gå in på uppsalastudent.com/nationerna/. Eller bara vända 
till nästa uppslag i reccebladet!) 



Nationsöversikt

VÄSTMANLANDS-DALA NATION
Västmanlands-Dala nation är en av de äldsta nationerna i Uppsala och 
känns lätt igen på nationshusets ikoniska stil. Här finns något för alla, 
både sport, körsång, drinkblandning och bibliotek rymmer sig under 
taket på Uppsalas studentnation längst ned på S:t Larsgatan!

ÖSTGÖTA NATION
Trevliga restaurang- och kulturverksamheter tillsammans med otroliga 
gasquer samt mycket bostäder per medlem. Längst från snuten, närmast 
akuten!

VÄSTGÖTA NATION
Västgöta nation är en mysig nation med mottot ”glädjen framförallt”. Vi 
brukar säga att vårt hus är ett andra hem för våra medlemmar och vår 
största styrka är den gemytliga stämningen i vårt hus. 

GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION
På GH nation står mat och dryck i centrum. Vi har öppet 360 dagar om 
året och hos oss finns alltid något för dig, från Uppsalas främsta utbud av 
dryck, till gasquer och nu även fika! Som en medelstor nation är GH en 
plats där det är lätt att känna sig välkommen.

NORRLANDS NATION
Norrlands nation är världens största studentnation som har öppet alla 
dagar i veckan och gör det lätt att få bostad. På nationen erbjuder vi ett 
aktivt föreningsliv med 18 olika föreningar att engagera sig i och 
möjlighet till engagemang inom pub, café, klubb och sittningsverksamhet.

KALMAR NATION
Kalmar nation är nationen för dig som söker ett andra hem hos en 
mindre nation. Är du dessutom intresserad av musik, klubbar och gasqu-
er har du hamnat rätt. Och missa inte nationens Ostkakegille!

En grundpelare i det uppsalensiska studentlivet, med en flera-
hundraårig historia. I sina lokaler har de oftast både pubar och 

dansgolv, men de erbjuder ack så mycket mer än så! Reccebladet 
presenterar: en crash course i uppsalas alla 13 nationer! 
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SMÅLANDS NATION
Smålands nation är en av de mindre nationerna i Uppsala, men med stor 
gemenskap och vi brukar se oss som en enda stor familj! Vi har 
verksamheter som Pub, Fika, Fredagslyx (Finare after school) och 
traditionella gasquer. Smålands nation är en mysig studieplats och ett 
extra vardagsrum för alla vilsna studenter i Uppsala! Hoppas vi ses!

VÄRMLANDS
Värmlands nation grundades år 1660, redan då av studenter för studen-
ter. Redan från starten var nationen en plats för värmlänningar och dals-
länningar att samlas på under studietiden – ett hem iväg från hemmet.     
Välkommen in i värmen, välkommen till Värmlands nation!

GOTLANDS NATION
Välkommen till Gotlands, nationen på rätt sida ån! På våra lilla och mysig 
nation kan du utforska Gotlands kultursida genom våra kommittéer och 
njuta av, Gotlänsk mat och dryck! Traditionalla och roliga gausqer (har 
ni hört om Lambskallegasquen)! Men även mysig Pluggfika, Helgfika och 
Bettys Pub med underbar utsikt!

STOCKHOLMS NATION
Stockholms nation grundades 1649 och har sedan dess varit ett andra 
hem för Uppsalas studenter. Vi bedriver inte bara en fantastisk Torsdags-
klubb och trevliga evenemang utan har också en daglig verksamhet som 
innefattar allt från frukost till pub. Hos oss finns det något för alla, vare 
sig man är intresserad av kultur, sport eller bara vill träffa nya människor.

GÖTEBORGS NATION
Mantrat på Göteborgs Nation är ”Välkommen hem”. På den lilla nationen 
sker stora saker, man kommer in i gänget fort och skapa minnen för livet.

SÖDERMANLANDS-NERIKES NATION
Snerikes är den äldsta nationen i Uppsala som huvudsakligen är känd för 
vår tisdagsklubb. Utöver det har vår bistro god mat för billiga priser.

UPPLANDS
Med runt 2400 medlemmar är Uplands nation en alldeles lagom stor na-
tion. Vi erbjuder en perfekt balans mellan kultur och nöje som hjälper dig 
som student förhöja din tid i Uppsala. Förutom rabatter och studieplatser 
kan vi även erbjuda stipendier och bostäder till våra medlemmar.
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BÄR, GRUS, och LärNat

Biologer, geovetare, och lärarstudenter representeras av sek-
tionsföreningarna BÄR, GRUS, och LärNat. Här kommer några     

hälsningar från deras ordförande! 
Ordförande för BÄR
Dante Wensby 
bio-ordf@utn.se

Hej blivande biologistudent! Jag vill först och främst hälsa dig varmt välkommen till Uppsala 
universitet, Sveriges äldsta universitet (och bästa! Om du frågar mig). Vill även gratulera dig 
till det otroligt bra valet att studera biologi. Dessutom vill jag välkomna dig till biologiska 
ämnesrådet (BÄR), din sektionsförening. Framför dig har du tre fantastiska år, och kanske 
mer!? Jag minns min första dag på Uppsala universitet, på mottagningen. Den var fylld av 
nervositet och förväntan. Mottagningen var underbar, fylld av aktiviteter, skratt och möjlighet 
att lära känna sina kursare, och få tips och lärdomar från de äldre studenterna. Under 
mottagningen kommer du säkert också stöta på oss i BÄR. Genom hela din utbildning inom 
biologi så kommer BÄR finnas där att luta sig mot, vi är din sektionsförening och jobbar 
ständigt med studiebevakning och ser till att universitetet håller den höga standard som 
lockar så många hit. BÄR värnar dock inte bara om din utbildningskvalitet utan även om 
biologistudenternas sociala och psykiska mående. Vi ordnar event i form av pubrundor och 
sittningar, men också mycket annat som sport/idrotts-events, pluggkvällar och mycket mer. 
Vi har även ett jättemysigt sektionsrum på campus där man kan handla fika eller bara chilla. 
Se till att du har en fantastisk sommar och jag ser fram emot att lära känna dig och alla andra 
reccar under mottagningen till hösten.

PS. glöm inte följa biologiska ämnesrådet på facebook och instagram!
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Ordförande för GRUS
Ellen “LN” Holmgren
nvg-ordf@utn.se

Hej alla smågrus!
Mitt namn är Ellen och först och främst vill jag hälsa dig varmt välkommen till Uppsala, 
världens absolut bästa studentstad! Du har ju också valt den absolut bästa utbildningen, enligt 
mig i alla fall, nämligen kandidatprogrammet i geovetenskap. Kanske har du precis flyttat till 
Uppsala, alltid bott här eller pendlar som en galning. Oavsett vad kan det kännas skönt att ha 
en egen familj här på universitetet, så vad bra att GRUS finns! 

GRUS står för Geovetenskapliga Rådet för Uppsala Studenter, den lilla sektionen med det 
stora hjärtat. Vi finns här genom hela din studietid. Vi hjälper dig med allt från att fixa roliga 
sittningar till att stå på barrikaderna och kämpa för dina rättigheter som student. Vi säker-
ställer även att den geovetenskapliga undervisningen håller hög kvalité. Via oss kan du skaffa 
din alldeles egna ovve. Jag sitter som ordförande i GRUS och arbetar tillsammans med min 
fantastiska styrelse för att just du ska få en den bästa studietiden! 

Sektioner, ovvar, råd, sittningar, oj vad förvirrande det kan vara i början. Men ingen fara! 
GRUS kommer finnas närvarande under hela mottagningen och svarar på alla frågor som du 
kan komma på. En riktig höjdpunkt på mottagningen är GRUS-dagen där du får lära känna 
äldre geovetare och kan, helt gratis, själv bli medlem i GRUS! Välkommen hem!

Ordförande för LärNat
Julia Åström 
nvl-ordf@utn.se

Hej!
Jag heter Julia och är ordförande för LärNat, och vi är föreningen för dig som sökt till ämnes-
lärare i biologi eller naturkunskap! LärNat står för Lärarnas Naturvetenskapliga Förening, och 
till vår sektion hör alla ämneslärarstudenter inom något naturvetenskapligt ämne. Vi i LärNat 
jobbar för att din studietid ska bli så bra och givande som möjligt när du läser dina natur-
vetenskapliga ämnen. Vi tar glatt emot alla åsikter du kan tänkas ha kring dina studier, allt 
ifrån tveksamma föreläsare till dålig luft i klassrummen, och sen gör vi vårt bästa för att 
hjälpa till! Utöver studiebevakning, satsar vi mycket på att förgylla din studietid och stärka 
sammanhållningen mellan oss naturvetarlärare. Det gör vi genom olika evenemang som 
sittningar, pubhäng, plugghäng, infoluncher och grillkvällar! 

De ämneslärare som läser andra naturvetenskapliga kommer att gå på MFK-mottagningen 
(matematik-, fysik- och kemimottagningen) som ni ibland kommer stöta på eller göra 
aktiviteter med. Eftersom vi naturvetarlärare är så pass utspridda är vår sektion ett perfekt 
sätt att hålla ihop gemenskapen över campusområdena. Vår sektionsklädsel är läckra lila 
labbrockar, så ser du någon som bär en sådan vet du att det är en lärarkompis! In och följ oss 
på instagram @larnat_uppsala, så hoppas jag vi ses på mottagningen, det kommer bli 
superkul!
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Det kanske är svårt att förstå varför någon skulle välja att läsa 
någonting annat, men det finns faktiskt en värld utanför vår lilla 

GB-bubbla. På uppsala universitet hänger alla vi som läser 
program från den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten (Tek-

Nat) ihop, och representeras av vår alldeles egna studentkår, 
UTN! Dessutom har de andra TekNat-programmen förstås också 
sina egna mottagningar, som vi på GB-mottagningen samarbetar 

med. Här kan du läsa mer om det!

Världen utanför GB?

Välkommen till Uppsala teknolog- och naturvetarkår! 

Vad roligt att du valt att läsa naturvetenskap vid Uppsala universitet! Det bästa med att läsa 
just naturvetenskap eller teknik vid Uppsala universitet är att du har ett fantastiskt student-
liv framför dig. Oavsett vad du är ute efter finns alltid Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår 
(UTN), din studentkår, där för dig.

Som studentkår arbetar vi för att ständigt förbättra våra utbildningar, se till att vi har det 
roligt under vår studietid och att vår framtid ser ljus ut. Detta gör vi genom studiebevakning, 
studiesociala arrangemang och arbetsmarknadsrelaterat arbete.

Är du intresserad av att lära dig mer om vårt arbete kan du alltid komma förbi Uthgård, vårt 
kårhus, som ligger vid Campus Ångström. Under din studietid har du massvis med 
möjligheter att engagera dig i din studentkår. Du kan göra det genom att vara student-
representant och påverka universitetets arbete, genom att vara med och arrangera våra kända 
sociala arrangemang, såsom Forsränningen, mottagningar, bal eller rebusrally för att ta några 
exempel, eller genom att arbeta med företag och t.ex. arrangera Utnarm, vår karriärmässa. 
Kårens arbete utförs av studenter, för studenter. Utan våra medlemmar är vi ingenting, bli 
därför medlem redan idag på www.utn.se/blimedlem! Det är GRATIS!

Följ oss även gärna på sociala medier på @utnkar
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MFK-mottagningen

TD-mottagningen

gott om roliga aktiviteter, yster stämning, dubbla burgare, och goda drycker.

Som ni ser på våran bild, så är även vi Direktörer klädda i friska färger och makalösa mantlar. 
Ni känner igen oss på håll, och ni kan alltid komma fram och prata med oss om ni vill.
Vi kommer att träffas ofta under mottagningen, då vi har flera fantastiska aktiviteter 
planerade med eran mottagning, bland annat en underbar tältsittning. Många av er kommer 
att träffa på flera av våra reccar igen senare i utbildningen, så passa på redan nu att umgås och 
knyta oförglömliga vänskapsband med oss!
Vi ses i augusti!

alla aktiviteter på området genom foto och film. Fadderkå känns lätt igen på sina sektions-
overaller och lysande rosa tröjor och är ansvariga för hundratals faddrar. De håller bland 
annat till i Reccentralen där det går att köpa mat, dryck och fika. På området finns även Rekå 
som är iklädda mörka caper, konstigt hår, glasögon och underlig dialekt. De har rest från en 
annan dimension för att göra reccarnas vardag fylld av lek och färg!

De ca 1300 reccar som håller till på området känner du igen på deras samveten - stora 
orangea namnlappar som de har runt halsen. Var inte rädd för att ställa frågor, hänga med 
eller leka om du stöter på någon i TD-mottagningen, vi ser fram emot att träffa dig!

Bäste recce!

Det är vi som är MFK! Vi är mot-
tagningen för kandidater och 
lärarstudenter inom matematik, 
fysik, och kemi!

Vi håller till på Ångströms gräs-
matta, utanför de röda “officers-
villorna”, där vi utgår ifrån våran 
fina MFKåta. Där har vi varje dag 

Teknolog- och datavetarmottagningen 
(TD) arrangeras av Uppsala teknolog- 
och naturvetarkår (UTN) och håller till 
vid Ångströmlaboratoriet och 
Polacksbacken. Där hittar du bland 
annat Mediakå, Fadderkå och Rekå!

Mediakå är gröna och sköna med färg-
sprakande overaller, och dokumenterar 
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Vem ska jag kontakta?
Har det hänt nåt? Behöver du hjälp med någonting inom 

studierna eller studentlivet? Hjälp finns att få på flera olika 
ställen, men ibland kan det vara svårt att veta exakt vem du ska 

kontakta! Här är Petros guide för att göra det lite lättare:
Gäller det någonting under mottagningen? 
Kontakta VälCom! Kom och prata med oss direkt, maila oss (se sida 6-8), eller skriv anonymt 
via QR-formuläret (sida 9).
 
Har du frågor om ditt program? 
Kontakta programansvarig! 
Bio: sebastian.sobek@ebc.uu.se 
Geo: karin.hogdahl@geo.uu.se 
Lärare: ronny.alexandersson@ibg.uu.se 

Behöver du hjälp med att lägga upp studierna?
Kontakta studievägledarna!
Bio: studievagledare@ibg.uu.se
Geo: studievagledare@geo.uu.se
Lärare: ronny.alexandersson@ibg.uu.se 

Har du speciella behov?
Undrar du om din rätt till anpassning, t.ex anteckningsstöd eller utökad tentatid? Kontakta 
lika vilkors-samordnaren!
teknat-lvsamordning@uadm.uu.se 

Har du klagomål på en kurs eller en lärare? 
Din sektionsförening finns här för att stötta dig och dina rättigheter som student! Kontakta 
utbildningsansvarig eller studiesocialt ansvarig i din sektionsförening: 
BÄR: bio-soc@utn.se, bio-utb@utn.se 
GRUS: nvg-utb@utn.se, nvg-soc@utn.se 
LärNat: nvl-utb@utn.se, nvl-soc@utn.se 

Vill du veta mer om din sektionsförening? 
På föreningarnas hemsidor finns mer info, samt fler kontaktuppgifter. Bästa sättet att hålla dig 
uppdaterad brukar dock vara att följa din sektionsförening på sociala medier!
BÄR: https://bio.utn.se, fb: @Biologiskaamnesradet, instagram: @biologiskaamnesradet
GRUS: https://grus.utn.se, fb: @GRUSsektionen, instagram: @geovetenskapligaradet
LärNat: https://larnat.utn.se/sv, fb: @larnatuppsala, instagram: @larnat_uppsala
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Ordlista
ak: Akademisk kvart (15 min), en relativt 
allmän tidsangivelse som har sitt ursprung 
från tiden då Uppsalastudenterna, oförmögna 
att veta tiden genom fickur eller mobiltelefon, 
var tvungna att vakna till domkyrkans klang. 
En kvart ansågs vara nog med tid för att ta sig 
till föreläsningssalen, och traditionen lever 
vidare idag.

Bladet: Uppsala biologstudenternas tidning. 
Uppsalas äldsta sektionstidning.

BMC: Biomedicinskt centrum. STORT grått 
hus med höga koncentrationer av farmaci- 
och läkarstudenter. Biologer och geovetare 
labbar där då och då.

BÄR: Biologiska ÄmnesRådet. Biologernas 
sektion.

BÄR-rummet: Biologernas andra hem på 
EBC. Där finns även en liten kiosk med frysta 
maträtter, godis och dryck.

CSN: Älskad, hatad. Ger dig pengar men vill 
ha tillbaka dem.

Cykel: Livsnödvändigt tvåhjulat fordon! OBS! 
Bör låsas mycket noga, gärna med dubbla 
eller tredubbla lås.

dk: Dubbel kvart (30 min), se även ak.

Domkyrkan: Nordens högsta kyrka. Bra rikt-
märke om en inte hittar så bra i stan.

EBC: Evolutionsbiologiskt centrum. Hem för 
många biologer.

Eftersläpp: Fest efter gasque/sittning där även 
icke-sittningsgäster kan delta. Kallas även 
släpp.

Fadder: En fantastisk person som tar hand 
om reccar.

Flogsta: Det största (och mest klassiska) 
studentbostadsområdet. Här finns höghus, 
låghus och älskade Ica Väst.

Flogstavrålet: Galen studenttradition där 
studenter boende i Flogsta varje kväll kl. 
22:00 öppnar fönstret och vrålar ut sin ångest. 
Bör upplevas på plats, även om en inte bor i 
Flogsta.

Flogsta Highway (Flogstaleden): En lång 
raksträcka mellan Flogsta och innerstaden. 
Kronisk motvind åt båda hållen.

Forsfestivalen: En vecka fylld av festligheter 
innan valborg. Under denna tid byggs alla 
flottar till forsränningen.

Forsränningen: Årlig tradition i Uppsala 
som sker på Valborg. Där studenter åker på 
flottar längs Fyrisån. Första doppet för många 
studenter.

Ovve (overall): Sektionsklädsel för många av 
universitetets sektioner, bl.a. Geovetare och 
Biologer.

Recce: Nybliven student, recentior.

Reccebladet: Håller du i handen nu. Petros 
Recce-handbok till det fortsatta studentlivet.

Rekå: Teknolog- och datavetarmottagningens 
ansvariga. Kännetecken: mörka mantlar, sol-
glasögon, bisarra frisyrer och pratar konstigt.

Sektionsklädsel: Klädesplagg med sektionens 
färg och logga. Bärs ofta av studenter i
studentikosa sammanhang, som sittningar 
och aktiviteter. Inkluderar overall, labbrock 
eller morgonrock.

Selektionsfesten: Biologernas sektionsfest.

Slottet: Bra riktmärke. Syns överallt. Står på 
en stor rullstensås.

Sittning: Festlig tillställning som arrangeras 
av studenter för studenter. Där man äter och 
dricker gott i goda vänners lag och serveras 2 
eller 3-rätters middag med spex som under-
hållning.

Straffsparken: Fest som de nya ettorna ar-
rangerar för sina faddrar och gamla VälCom 
som tack för en rolig mottagning. Sker tidigt 
på våren.

Studentvägen: Studentområde mellan Flogsta 
och EBC. Här finns många rum och lägenhe-
ter som erbjuds av nationer.

Sångbok: Bör varje student ha, i den står 
alla sånger som sjungs under gasquer och 
sittningar. Säljs under mottagningen.

TD-mottagningen: Teknolog- och datavetar-
mottagningen.

Tältet: Festplats vid Ångströmslaboratoriet 
för teknologer och naturvetare. Riggas av 
TD- mottagningen.

Uthgård: UTN:s kårhus. Stor röd villa på Po-
lacksbacken för teknologer och naturvetare. 
Hängplats med café och micros.

UTN: Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Valborg: Valborgsmässoafton, kallas även för 
sista april. Den största folkfesten i Uppsala 
- och kanske Sverige. Valborgshelgen består 
av dagarna Skvalborg, Kvalborg, Valborg och 
Finalborg.

VälCom: Anordnare av GB-mottagningen. 
Allmänt mysiga och färgglada.

Ångströmlaboratoriet: Gigantiskt laborato-
rium fyllt med naturvetare och teknologer. 
Största delen av kemiterminen spenderas här 

Fyrisån: Ån som rinner igenom hela Uppsala. 
Viktigt i vissa sammanhang vilken sida man 
bor på.

GB: Förkortning för geovetare och biologer i 
Uppsala.

Geocentrum: Geovetarnas hemmaplan, my-
sigt, hemtrevligt och stencoolt.

GRUS: Geovetenskapliga Rådet för Uppsalas 
Studenter. Geovetarnas sektion.

GRUWAN: Geovetarns hem på Geocentrum. 
Här finns soffor och ett pingisbord. Delas med 
W-sektionen (Civilingenjörsprogrammet i 
Miljö- och vattenteknik).

IBG: Institutionen för biologisk grundutbild-
ning.

ICA Väst: Billig mataffär i Flogsta.

Kantorn: Studentområde åt Gränbyhållet. 
Väldigt likt Flogsta fast utan flogstavrålet.

Kemiterminen: När biologi-och geovetarstu-
denter läser kemi. Ofta sedd som en lite tuffare 
termin av många studenter.

Klubban: Klubbans Biologiska Forskningssta-
tion, ligger i Fiskebäckskil och hit åker Biolo-
ger och Geovetare under vissa av sina kurser.

Labbrock: Plagg man införskaffar i början av 
sina studier, måste bäras på laborationer. Ett 
färgglatt alternativ används som sektionskläd-
sel på vissa sektioner (bl.a. LärNat).

LärNat: Lärarnas Naturvetenskapliga förening. 
Ämneslärarnas sektion.

MFK-mottagningen: Matematikernas, fysi-
kernas och kemisternas mottagning som GB 
samarbetar med. GB <3 MFK

Mottagning: En av de roligaste perioderna 
i livet. Bra inkörningsport till studentlivet. 
Frivillig och mycket rolig!

Nation: 13 student-tillhåll med fullständiga 
rättigheter som blivit många studenters andra 
hem. Har även lägenheter och korridorer som 
medlemmar kan ställa sig i kö till.

Nollning: Det gamla ordet för mottagning, ut-
bytt för att visa att vi tar avstånd från förned-
rande aktiviteter och hets.

Onsdagsölen: Tradition där biologer, geovetare 
och lärarstudenter drar ut tillsammans på ons-
dagar och tar en öl (eller annan valfri dryck) 
på olika nationer.

Orogenesen: Geovetarnas sektionsfest. Sker 
runt Halloween på Geocentrum och är mycket 
populär. Så se till att knipa biljetter i god tid.
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Vi ses på 
mottagningen!

Stort tack till Matilda Björnsdotter för foto!Stort tack till Matilda Björnsdotter för foto!

Tack till våra underbara sponsorer som gör 
mottagningen möjlig!

Tack till våra underbara sponsorer som gör 
mottagningen möjlig!

Vi ses på 
mottagningen!


