
”Pite? No legg väl ändå heina baki bålken?”* 
 
Så kanske det är men det är ändå hit en kommer när en kommer hem! 
 
Med detta brev vill vi vill hälsa dig varmt välkommen till Institutionen för konst, 
kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet, och till Piteå, en liten stad med 
ett stort ego. För att du som ny student ska snabbt komma till rätta i din nya skola och i 
staden bjuder vi in dig till NolleP 2020. 
 
”NolleP?!” tänker du säkert med fasa och ser framför dig veckor av pennalism och 
förnedring, men så är inte fallet! Vårt NolleP på Campus Piteå via Luleå tekniska universitet 
håller på i fem dagar (26 augusti – 30 augusti) och består av bland annat underhållning, 
upplevelser och uppdrag! Allt för att du ska få en så rolig introduktion som möjligt till ditt 
kommande studentliv. 
  
Den 26 augusti kommer det bli en lång dag. Först börjar dagen med att fixa det praktiska 
inför din studiestart och avslutats med en stor fest. Under resterande av dagarna får du bland 
annat vara med om en massa olika aktiviteter och tävlingar,  musik och dans! För att du ska 
på bästa sätt kunna delta på nollningen rekommenderar vi att du packar med dig något rött 
att ha på dig, och eftersom många av aktiviteterna kommer vara utomhus så är det bra om 
du har med dig kläder efter väder. 
  
Under veckan anordnas en fixardag, där du har möjlighet att fixa praktiska saker inför din 
flytt. Inför denna fixardag har vi bjudit in en hel del lokala företag och därefter går det gratis 
bussar ut till Reprisen (Secondhand-affär) så att du kan inhandla diverse möbler, inredning 
och tillbehör till ett bra pris. 
 
För att lätt få kontakt med gamla studenter samt nya studenter rekommenderar vi att du blir 
medlem i facebook-gruppen: NolleP 2020 - Campus Piteå . 
  
Återigen, välkommen! 
 
 
* ligger inte det lite avsides? 
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