
Ärade framtida ekonom, varmt välkommen till 

Sveriges bästa nollning!  

Vad kul att just Du har chansen att få vara med på Sveriges bästa nollning! Nu när du har bestämt dig för 

att börja studera, är nollningen en grundutbildning och en given start på studentlivet! Du som Nolla¹ skall få 

kunskaper om skolan, Halmstad och framför allt lära känna dina nya kurskamrater. 
 ¹Nolla - En högskoleelev som ännu inte börjat ettan och således är utan högskolepoäng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet med nollningen är att välkomna nya studenter till trygghet genom kunskap, gemenskap, utmaningar 

och glädje. Här i Halmstad är nollningen en fantastisk möjlighet för dig som blivande student att skaffa 

vänner för livet och få den bästa tänkbara avslutningen på din sommar.  

Nollningen är super skoj! Vi har under mer än sex månaders tid gjort allt som står i vår makt för att ni ska få 

en så bra start på studentlivet som möjligt. Ni kommer att göra många roliga aktiviteter tillsammans och 

allt är frivilligt. Under nollningens händelserika dagar kommer vi att tillhandahålla förfriskningar, både med 

och utan alkohol. Vi vill dock inte att ni har med er några egna hopkok, utan lämnar det till oss. Mat 

kommer att ingå vissa dagar, ytterligare information kommer att presenteras i vår facebookgrupp samt 

blogg närmre nollningen och en matbutik kommer alltid att finnas nära till hands.  

 

Om ni har problem med boende så kontakta Halmstads studentkår och HFAB. Vi tycker dock att det är 

viktigt att alla ska kunna vara med under nollningen och försöker därför erbjuda tillfälligt boende under 

nollningen, så hör av er vid problem eller funderingar! Har ni allergier eller andra särskilda behov bör ni 

kontakta oss. 

 

Sista dagen under nollningen är det dags att svida om till finaste kreationen i garderoben för att gå på 

finsittning. Den kommer att kosta XXX kronor och det kommer bjudas på mat och underhållning. Dresscode 

är kavaj.  

 

Viktig information: Nollningen startar 20:e augusti klockan 10.00! 
Samling: Bankomaten utanför Trade Center (högskolan) klockan 10.00 

Håll utkik efter mamma Elvira och pappa Alexander i deras fina rosa overaller! 

Tag med: Antagningsbesked och inloggningsuppgifter till antagning.se 

Upprop: Måndagen den 25 augusti klockan 08.15 för EKP och CEK, se blogg för mer information. 

Nolleavgift utöver kårmedlemskap: 500 kronor som kommer gå oavkortat till Er (aktiviteter, mat, dryck) 

Klädsel: Vi kommer vara mestadels ute, så ta med oömma kläder och sköna skor. 

OBS!! Eftersom många flyttar hemifrån så kan det vara bra att se över hemförsäkringen, 

Länsförsäkringar har bra studentförsäkring som kårmedlem! 

 

Har ni några frågor så hör av er: 

Mamma Elvira: 0731-501638            Pappa Alexander: 0731-501637 

Ekonomstab14@hotmail.com 

Lägg till oss på Facebook där mer information presenteras: Ekonom Stab 

Bloggadress för mer rolig information: EkonomHalmstad.blogg.se 


