
Välkomstbrev 

Hej och välkomna till Umeå Universitet! Jag heter Hilding Bergstrand och är ordförande för 

programföreningen UFOH (Umeås Filosofer och Historiker). Jag och övriga 

föreningsmedlemmar kommer ansvara och styra för insparken i höst!  

Insparken kommer vara för de som börjar på programmen Filosofi och Samhällsanalys eller 

Humanistiskt samhällsprogram. Vi hoppas att alla ska få en bekväm, trygg och rolig start på 

universitetet och på respektive kurs. Vi ser fram emot att träffa er och ha två roliga veckor 

tillsammans!  

  

Saker som kan vara bra att veta inför studiestarten:  

- Ladda ner canvas-appen, där du kan skapa ett konto en vecka innan kursstart. Canvas 

är den huvudsakliga plattformen som du kommer använda dig av för dina studier.  

- Det är även bra att om ni fixar ett umu-kort så att du kan låna böcker på bibblan samt 

komma in i humanisthuset på kvällar och helger. Mer info om detta hittar ni här: 

https://www.umu.se/student/mina-studier/umu-kortet/ 

  

Angående boende: 

Vi rekommenderar att söka boende på någon av nedanstående sidor. 

Heimstaden, Bostaden, Lerstenen, Rikshem, Riksbyggen, Campus living, Facebook, Blocket. 

Om kortsiktig lösning behövs, Airbnb eller vandrarhem.  

Rekommenderas att gå med i alla ovanstående bostadsköer så fort som möjligt då det kan 

vara lite krångligt att få tag på bostad. 

 

Transport i Umeå: 

- Cykel är det bästa! 

- Ladda ner ULTRA-appen för bussåkande. Linjerna 9, 2, 8 och 5 går till hållplatsen 

“Universum” som är den mest centrala del av universitetetsområdet. Linje 1 går till 

hållplatsen “Samhällsvetarhuset” som ligger nära humanisthuset där de berörda programmen 

båda håller till. 

  

  

  

 

 

https://www.umu.se/student/mina-studier/umu-kortet/


Angående litteratur: 

Bästa lösningen brukar vara campusbokhandeln om man vill köpa sina böcker, där finns 

begagnad kurslitteratur för en billigare peng. Annars finns Studentapan där det också finns 

begagnat. Kolla om böckerna finns på universitetsbiblioteket om du inte vill köpa allt.  

Det finns med god sannolikhet gamla studenter från programmen som skulle kunna tänka sig 

att sälja av sig sina böcker, så kolla i UFOH gruppen på facebook. 

  

Umeås studentkår:  

Umeås studentkår finns till för studenterna på Umeå Universitet och kostar 230kronor per 

termin. När du går med i Umeås studentkår så får du tillgång till en hel del förmåner som du 

kan läsa mer om här: https://www.umeastudentkar.se/medlemskap  

Största anledningen till medlemskap är enligt mig är att du får tillgång till studentpubarna på 

campus. Det är inte ett måste att vara med, men det rekommenderas starkt! 

Teckna medlemskap här: https://medlem.umeastudentkar.se/ufoh/?fbclid=IwAR34GWtxtr-

gqO6Cw2tPHNMJLCxm7GCHZXCnUMQ7aPtQqd6-g3tv-yHZ1PE 

  

Inför insparken: 

Schema för insparksaktiviteter och annat bra att veta som jag eventuellt missat här kommer 

att finnas tillgängligt på UFOHs facebookgrupp. Har du inte facebook är det jätteviktigt att 

du skickar ett mail till mig och berättar att du skulle vilja ha informationen på mail istället! 

(hilding.berget@gmail.com) Har du andra saker du gärna vill dela med dig av t.ex. allvarliga 

allergier, ångestproblematik osv, får du jättegärna berätta det också så att vi kan göra en så 

bra inspark som möjligt för dig.  

  

Länk till Campuskarta: 

https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=20.311149,63.820091&zoom=14.1 

Länk till bussgrejer: https://www.tabussen.nu/ultra/ 

Länk till UFOHs hemsida på facebook (GÅ MED): 

https://www.facebook.com/groups/569750676416391 

Länk till UFOHs insparksgrupp på facebook (GÅ MED): 

https://www.facebook.com/groups/607255973660807  

Länk till UFOHs instagram: https://www.instagram.com/ufohumea/ 

  

 

 

https://www.umeastudentkar.se/medlemskap
https://medlem.umeastudentkar.se/ufoh/?fbclid=IwAR34GWtxtr-gqO6Cw2tPHNMJLCxm7GCHZXCnUMQ7aPtQqd6-g3tv-yHZ1PE
https://medlem.umeastudentkar.se/ufoh/?fbclid=IwAR34GWtxtr-gqO6Cw2tPHNMJLCxm7GCHZXCnUMQ7aPtQqd6-g3tv-yHZ1PE
https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&center=20.311149,63.820091&zoom=14.1
https://www.tabussen.nu/ultra/
https://www.facebook.com/groups/569750676416391
https://www.facebook.com/groups/607255973660807
https://www.instagram.com/ufohumea/


För frågor kan ni skriva till mig (Hilding Bergstrand) eller Cecilia Bengtsson via messenger 

alternativt slänga iväg ett mail till Hilding.Berget@gmail.com eller Vageleo@gmail.com (Vi 

kommer försöka svara på mail så fort som möjligt)  
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