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Hej blivande logoped-/audionomstudent! 
 
Vad kul att du blivit antagen till Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet. Här har vi 
samlat information som är bra för dig att känna till 
inför terminsstarten. Vi ser fram emot att träffa 
och lära känna dig närmre. På grund av rådande 
situation vet vi inte i skrivande stund hur 
insparken kommer att se ut i år. Men vi i 
Connexus Tuba kommer ändå se till att du får en 
rolig inspark och en bra första termin.  
 
Vad är Connexus Tuba? 
 
Connexus Tuba betyder ”det förenade röret” och symboliserar gemenskapen mellan 
logoped- och audionomstudenterna på GU. Connexus Tuba är en insparkskommitté 
vars syfte är att välkomna dig som ny student och bekanta dig med studentkåren. 
Under insparken kommer Connexus Tuba att arrangera aktiviteter och introducera 
dig till din nya klass. Insparken är till för alla! Den kommer att bestå av blandade 
aktiviteter där vi hoppas kunna introducera (eller om du är tidigare student 
uppdatera) dig till både Göteborg och dess studentliv. Alla aktiviteter är självklart fria 
från alkoholhets, pennalism eller liknande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Presentation av Connexus Tuba 2021 

 

 

 

 

 
Martin 
Ålder: 26 
Program: Audionom, termin 3 
 
Du hittar mig i badrummet, drickandes ur kranen då jag är för 
rädd för att fråga var glasen är. Jag kallar mig även för öppensin-
nad musikentusiast men kan inte nämna en låt från topplistan. 
 
 
Disa 
Ålder: 24 
Program: Logoped, termin 7 

Du hittar mig: på de flesta av Lisebergs gratiskonserter, sjung-
ande så fort tillfälle ges. 
Jag är inte bra på: att bädda i ett dubbeltäcke. Få saker i världen 
är lika jobbiga som det. 
 
 
Emma 
Ålder: 24 
Program: Audionom, termin 3 

Du hittar mig på närmaste pub-quiz! Någon måste ju komma sist. 
Min favoritserie är nog antingen “Breaking Bad” eller “Ullared”. 
Något jag inte är bra på? Oj, det finns så mycket att välja på. Jag 
är väldigt dålig på att ta beslut, det skulle jag kanske kunna välja. 
Eller ska jag välja något annat?  
 
Olivia 
Ålder: 26 
Program: Audionom, termin 3 

Du hittar mig: mest troligt i skogen plockandes av något bär eller 
svamp eller i köket syltande och saftande.  
Min favoritglass hittar ni på Råda gelato, brynt smör! Det är 
mycket godare än vad det låter. Be mig inte skapa en playlist på 
Spotifiy, det är absolut inte min grej. 



 
 

 

 
Glace/Clara  
Ålder: 24 
Program: Logoped, termin 7 

Du hittar mig förmodligen hemma, då jag antingen tagit en nap 
som lett till att jag sovit mig igenom hela dagen eller bara inte 
kunnat bestämma mig för vilken vagn jag ska ta. Sedan eltand-
borsten kom in i mitt liv känns allt en gnutta roligare. 

 
Chris 
Ålder: 24 
Program: Audionom, termin 3 

Du hittar mig antingen på, i eller under Lisebergs vattenattrakt-
ioner. När jag inte har nyllet i en bok sysslar jag lite med att måla 
och spela brädspel. Skapar hundratals spellistor med 1-2 låtar för 
jag kan inte bestämma mig eller fäktas tills man stupar!

 

Faddrar 2021
 

 

Hanna 

Före detta brandman men släcker numera 
bara sin egen törst 

 

Alva 

Metalhead som gärna viker sina egna 
foliehattar 

     

Linnea 

Stormästare i pinnbrödsbakning med sinne för 
haiku-skrivning 

         

Ted 

Styr Gustavsbergsbussen mellan Järntorget 
och Avenyn under vinterhalvåret 



 

Insparksschema 
 
 
Onsdag 1/9 – Slottsskogshäng 
Vi välkomnar dig till en eftermiddag med lite lek och härligt häng i Slottsskogen. Vi 
möts upp på Linnéplatsen och beger oss sedan tillsammans mot utvald plats där vi 
spenderar eftermiddagen med att lära känna varandra. Vi bjuder på lek och skoj 
samt lite snacks. Alla är välkomna, även de som inte bestämt sig för om de vill vara 
med på insparken än. 
Kom förbi och låt oss övertyga dig!  
Under detta event låter vi alkoholen stanna hemma. 

Tid: 17.00 
Plats: Hållplatsen “Linnéplatsen”. 
 
Fredag 3/9 – Quizkväll* 
En fredag fylld med frågesport i olika ämnen. Vässa allmänbildningen och kom 
beredd på en rolig kväll i glada vänners lag. 
 
Tid: 19.00 
Plats: Hvilla Medici 
 
Måndag 6/9 – Bäst i test* 
Är du stammisen på Lisebergs 5-kamp eller en sann Taskmaster? Kom och låt vår 
tappning avgöra vem som är bäst i test. För att delta vid Bäst i Test, samt 
kommande evenemang, så krävs det att du har betalt insparksavgiften. 
 
 
Tid: 18.00 
Plats: HVB 
 
Onsdag 8/9 – Beer pong tunering° 
Nu kör vi! Den årliga beer pong turneringen.  
På det här eventet så köper man vad man vill dricka i baren i puben. Vi kommer att 
bjuda på en lättare middag och snacks.   
 
Tid: 18.00 
Plats: Hvilla Medici (puben) 
 
Fredag 10/9 – Campus runt* 
Här kommer en guldchans att få lära sig allt om er nya skola och att hitta runt på 
vårt stora men fina campus. Här täcker vi allt som är bra att veta inför kursstart. 
 
Tid: 18.00 
Plats: Biomedicinska biblioteket  
 

* Medtag egen alkoholhaltig eller 
    alkoholfri dryck om önskas 
° Ta inte med alkohol då lokalen har  
    alkoholtillstånd 

 



 
 
 
 
 
 
Lördag 11/9 – Välkomstsittning° 
Varmt välkomna till er första sittning och en introduktion till hur sittningarna går till. 
Vi kommer att lära er allt vi kan och efter den här kvällen så kommer ni vara fullärda 
sittare och väl förberedda inför alla kommande sittningar som universitetet har att 
erbjuda. Vi återkommer med tema för sittningen.  
På det här eventet så kommer vi att bjuda på middag och alkoholfri dryck. 
 
Tid: 18.00 
Plats: Hvilla Medici (puben)  
 
Onsdag 15/9 – Poängjakt 
Nu är det dags att plocka fram vinnarskallen och lagandan för nu ska vi samla 
poäng. 
Under detta event får alkoholen stå kvar på hyllan. 
 
Tid: 17.00 
Plats: Slottsskogen  
 
Fredagen 17/9 – Fadderevent° 
Era fantastiska faddrar smider egna planer och anordnar en hemlig aktivitet. Det är 
alltid roligt med överraskningar! 
På det här eventet kommer alkohol att säljas. 
 
Tid: 18.00 
Plats: Hvilla Medici (puben) 
 
Lördagen 25/9 – Finsittning* 
Här kommer slutnumret på insparken 2021! Var med och avsluta insparksveckorna 
med denna roliga tillställning för nu blir det nämligen prisutdelning för insparken. 
Dags att gräva fram sittningskunskaperna från minnesbanken och att bara ha roligt 
tillsammans. Connexus Tuba återkommer med information om anmälan.  

 
Tid: 18.00 
Plats: Hvilla Medici  
 
 
 

Observera att dessa event kan komma att ändras om restriktioner och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten uppdateras 

 
 

  



ÖVRIGT 

Under insparken kommer det också finnas tillgång till informativa videos där vi 
vägleder från hållplatsen “Sahlgrenska Huvudentré” upp till Medicinareberget, hur du 
tar dig till Hvillan och annan nyttig information. Håll utkik på Connexus Tubas 
Facebook!  
 
 

SÄRSKILD KOST?  
Vi kan ordna alternativ mat, snacks och dryck. Har du allergier, eller önskar 
specialkost, hör gärna av dig till oss! connexustuba@saks.gu.se eller skicka ett PM 
till oss på Facebook. 
 
 

ATT TÄNKA PÅ 
För att få den här insparken att fungera under dessa speciella omständigheter så 
förväntar vi oss att alla deltagare tar sitt personliga ansvar. Det vill säga att hålla 
avstånd från varandra, att hålla en god handhygien, och att stanna hemma från 
aktiviteterna ifall man skulle känna sig sjuk. Om ni har frågor om hur vi ser på detta 
och hanterar situationen så är det bara att kontakta någon av oss, så ser vi 
tillsammans till att alla får en så frisk och rolig inspark som möjligt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

CHECKLISTA INFÖR INSPARKEN 

� Bli medlem i SAKS genom att betala medlemsavgift, 200:- för ett helt läsår 
eller 120:- per termin. Detta görs genom www.saks.se senast 6/9. 

 

� På www.saks.se betalar du även insparkssavgiften på 200:-. För att 
delta på Connexus Tubas inspark måste du vara medlem i SAKS. I 
priset ingår alla roliga aktiviteter samt en fin sångbok, perfekt för alla 
framtida sittningar!  

 
 
� Gå med i facebook-gruppen ”Connexus Tuba Inspark HT21” Där 

kommer all information om platser och tider att uppdateras. Här 
kommer även information om hur man tar sig till platserna att finnas. 

 
 

� Bli vän med Connexus Tuba på Facebook!  
 

� Följ Connexus Tuba på Instagram! Där läggs bilder ut i samband med 
insparken samt från vår uppladdning inför mötet med er.  

 
� Gå med i Facebookgruppen SAKS Inspark HT21 för att följa dagliga 

introduktioner av dem olika föreningarna på GU i årets digitala 
föreningsmässa. 

 

� Ta reda på hur du tar dig till hållplatsen Sahlgrenska Huvudentré från ditt 
hem. 

 

� Förbered dig för en rolig tid på universitetet! 



- BRA ATT VETA INFÖR KURSSTART - 
 
 
BIOMEDICINSKA BIBLIOTEKET – Ett av biblioteken på GU. Ligger mitt emot 
Medicinarelängans huvudentré. Trivsamt ställe med alla kursböcker.  
 
CAFÉ ANATOMEN – Café vid Medicinaregatan 3.  
 
CAFÉ LUNDBERGS - Café vid Medicinaregatan 9C - Här finns vegansk soppa till 
lunch. Även sallader, paj och grillade smörgåsar mm.  
 
CAFÉ SOPP OCH KOPP – Café vid Odontologens entré. Bra utbud av mat och fika 
till bra studentpris.  
 
CANVAS – Lärplattformen som används av Göteborgs Universitet. Här hittar du dina 
anmälda kurser och tillhörande kursplaner samt kurslitteratur, dokument uppladdade 
av föreläsare, eventuella uppgifter, m.m. Ladda ner appen “Canvas Student” för att 
ha enkel tillgång i telefonen.   
 
FREDAGAR PÅ HVILLAN – Sahlgrenskas fredagspub, olika teman, billig mat och 
dryck plus mycket skratt.  
 
GU-KORTET – Ett fysiskt bevis på att du är student på GU som också kan användas 
som bibliotekskort och för att komma in i vissa lokaler. Du beställer kortet via 
studentportalen och hämtar sedan ut det på valt uthämtningsställe.  
 
HVILLA MEDICI – Kallas för Hvillan. Denna kåk ägs av SAKS medlemmar och här 
hålls trevliga pubkvällar, fester och andra arrangemang.  
 
HÄLSOCAFÉET – Caféet på HVB.  
 
HÄLSOVETARBACKEN (HVB) – Här förekommer en del av våra föreläsningar i 
normalt fall.  
 
LOUDUR – Logoped- och audionomutbildningsrådet. Lyfter frågor som rör 
programmens utbildningar samt arrangerar en massa skojiga projekt. 
Facebook grupp: LoudURs vänner 
 
MEDICINAREBERGET – Berget vid Sahlgrenska där alla studenter inom 
Sahlgrenska akademin har sin undervisning.  
 
MEDICINARELÄNGAN – Den eviga korridoren på Medicinareberget. Här finns bland 
annat ett av SAKS:s kontor, café, servicecenter och en massa andra studenter. 
Majoriteten av föreläsningarna äger även rum i medicinarelängan.  
 
SAHLGRENSKA AKADEMIN – Den fakulteten på Göteborgs Universitet som har 
hand om hälsovetenskapliga utbildningar som medicin, odontologi och 
vårdvetenskap. (www.sahlgrenska.gu.se)  
 



SAKS – Sahlgrenska akademins Studentkår- www.saks.se 
Som medlem i denna fantastiska studentkår får du massor med fina förmåner. 
Exempelvis extra kömånader på SGS-studentbostäder, andrahandsböcker, möjlighet 
att söka stipendier, rabatt på fika och träning, samt fri tillgång till Hvilla Medici. De 
säljer också finfina block, pennor, och mycket mer för medlemspriser. 
 
STUDIETORGET – Biblioteket som utgör Hälsovetarbackens mittpunkt, där kan du 
låna datorer, läsa kurslitteratur och plugga.  
 
UTSKOTT – Olika verksamheter inom SAKS med olika intresseområden. Allt från 
festverksamhet till forskning och idrott. Läs mer: www.saks.se  
 
ZOOM – Den IT-plattform Göteborgs Universitet använder sig av där föreläsningar 
sker via video. Går att använda genom utskickad länk eller genom att ladda ner 
programmet på datorn.  
 
ÅRLIGA LOGOPED- OCH AUDIONOMFESTEN – Fest med dunder och brak för 
samtliga Sahlgrenskas logoped- och audionomstudenter på Hvilla Medici.  
 
ÄLDREKURSARE – Logoped- och audionomstudenterna i de övre årskurserna. Bra 
människor att skapa kontakter med då de kan inneha värdefulla tips som en nybliven 
student kan ha nytta av. De kan även vara potentiella säljare av kurslitteratur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  
 

 

 

 

Återigen vill Connexus Tuba hälsa dig varmt välkommen till logoped-
/audionomprogrammet och till insparken hösten 2021. 

 
Vi ser fram emot att träffa och lära känna dig! För oss är det viktigt att alla känner sig 
välkomna. Oavsett om du vill delta i aktiviteterna eller inte, så är du varmt välkommen 
att bara hänga och tjöta.  
 
Om du har några frågor om antingen inspark eller skolstart så är det bara att höra av 
sig. Maila: connexustuba@saks.gu.se eller skicka ett meddelande på Facebook till 
Connexus Tuba. 
 
Ha det fint och så ses vi snart!  
 


