
 

VARMT VÄLKOMNA 
TILL UMEÅ 

UNIVERSITET OCH 
ÅRETS INSPARK 2022 

 

Hej alla blivande studenter! 

Du som har fått detta brev är antagen till Sociologiprogrammet eller 
någon av kurserna Sociologi A eller Socialpsykologi A. 

Sociologiföreningen anordnar en inspark för er som kommer att äga rum 
de första veckorna. Insparken är till för alla, oavsett om du ska läsa 

fristående kurs eller sociologiprogrammet. Alla är ni välkomna för att få 
en bra start på universitetstiden. Veckan innan skolstart och den första 

perioden av studietiden kommer vi i insparksteamet arrangera olika 
aktiviteter och tävlingar där du får möjlighet att lära känna andra 

studenter utanför skolsammanhang. Även en möjlighet att lära känna 
Umeå som stad bättre och lära dig att hitta på campusområdet.  



 

Bra att veta/kom ihåg 

Boende 

● Ställ dig i bostadskö (http://www.bostaden.umea.se) 
● Kolla bostadsannonser på www.blocket.se. Tips! lägg in en egen annons att 

du söker boende. 
● Akutrumsförmedlingen: www.akutrum.kfum.nu där kan man snabbt få 

provisorisk bostad. 
● Ni kan även gå med i en grupp på Facebook där många söker och lägger ut 

boende: https://www.facebook.com/groups/500545526625573/  

 
Skulle ni ha svårt att hitta bostad, kan ni höra av er till oss faddrar. Vi gör vårt bästa 
att hjälpa till :) 

 
Studentlivet 

● Sök CSN. Lämna studieförsäkran snarast efter registrering. 
● Skaffa kårleg för fan! Studentpubar, -klubbar och aktiviteter kräver kårleg och 

vi rekommenderar att ni skaffar så fort som möjligt. Priset ligger på 230:-
/termin eller 900:- för alla sex. På https://www.umeastudentkar.se/medlem 
kan ni läsa om alla fördelar och teckna medlemskap. 

● Beställ studentlitteratur i tid: fråga oss om vad som är värt att köpa. 
● Gå med i gruppen SOFUM på Facebook, där lägger sociologer ut sina tidigare 

kursböcker och böcker de söker efter inför kommande kurser 
https://www.facebook.com/groups/205674656140999/?ref=share 

● Och i gruppen Sociologiprogrammet inspark 2022 lägger vi ut all information 
inför din inspark i höst 
https://www.facebook.com/groups/5697903866904725 

● Glöm inte heller att följa oss på Instagram @sociologernaumea 
https://www.instagram.com/sociologernaumea/?hl=en 

● Fixa UMU-kort (lånekort/passerkort på kvällar/helger). Läs mer om hur du får 
ditt UMU-kort via http://www.student.umu.se/under-studietiden/service-pa-
campus/lokaler-och-praktiskt-stod/umu-kortet   

● Appen Mazemap hjälper er att hitta runt på campus, rekommenderar att ni 
laddar ner den! 

● UMU-ID, UMU-kort och eduroam är viktiga hjälpmedel. Universitet erbjuder 
en genomgång till nya studenter via Zoom onsdag 24 augusti, 2022 kl. 13:00 
https://www.umu.se/kalender/ny-pa-universitetet--it-tjanster-for-studenter-
_11586278/  

  



 

  
Transport 
 

● Bussar: Ladda ner appen Ultra - Umeås lokaltrafik! Knutpunktshållplatsen heter 
Vasaplan och universitets närmsta hållplatser heter Universum, Samhällsvetarhuset 
och Växthuset. 

● Umeå är en cykelvänlig stad. Tips är hjälm och dubbdäck på vintern. 

 

Generaler: 

Elina Risel, 076-856 24 96, majaelinarisel@gmail.com   

Malou Hedlin, 076-044 86 69, malousara@hotmail.se 

Petrus Silfver, 072-248 82 84, epetrus.silfver@gmail.com 

Josephine Keyes, 072-448 52 88, josephine.mfk@gmail.com  

Ring, mejla eller skriv på facebook om ni undrar något om Umeå, utbildningen eller 
nollningen. Inga frågor är dumma :) 

Vi ser fram emot att träffa er!    

 

Schemat för insparken 
https://docs.google.com/document/d/1fNtitJH71ys61HtvXuLta0gI6ZeNecmpWa9m3wtbL
Oc/edit  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta över Umeås sevärdheter och upplevelser 

 

1. Strömpilen. Här finner du bland annat ICA Maxi, Elgiganten och 
Systembolaget. Hit cyklar du på en kvart från Ålidhem eller tar buss nummer 
5. En bit bort finns även Returbutiken där du kan köpa begagnade möbler och 
cyklar för en billig peng. 

2. Campus. Campus är ganska stort, på punkten markerad på kartan ligger 
Beteendevetarhuset, Norra Beteendevetarhuset och Humanisthuset – de 
byggnader i campusområdet där ni kommer att spendera mest tid. 

3. Ålidhem centrum. Hit vallfärdar utsvultna studenter och handlar nudlar på 
ICA, Coop eller LIDL. Här erbjuds även michelin-kvalité kvällsmat och 
bakishäng på pizzerian Baloo. Här ligger också Umeås sunkigaste klubb: 
Rouge. 

4. Centrala stan. På kartan inringat med ett rött streck. Här finner du: Vasaplan, 
diverse gallerior, Folkets hus, Norrlandsoperan, Hamnmagasinet, Väven, 
REX, Cinco och pubarna med Umeås billigast bärs. 

5. IKSU Sport. Nordens största träningsanläggning med bland annat beachhall, 
klättervägg, simhall, imponerande ytor med fria vikter och massor av 
instruktörsledda pass. Rabatt finns för dem med kårmedlemskap! 

5. Origo och Skogis. Skogis är ett kårhus som tillhör SLU, här serveras soppa (all 
you can eat) och pannkakor för en billig peng varje torsdag. Origo tillhör NTK 
och erbjuder EPP och klubb. 

6. Café Pilgatan. Mysigt café Öst på Stan där om ni behöver lite miljöomväxling i 
plugget. 



 

7. Bildmuseet. Vid älven bredvid Öbackaparken kan ni ta del av utställningar 
med samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design. 

8. Ersboda. Här finner du Coop forum, Willys, Biltema, Jysk, Rusta, Myrorna med 
mera. Finns bra bussförbindelser från Centrum och Ålidhem. 

9. Villan. Läkarnas kårhus där EPP (Efter‐Plugget‐Pub) och annat roligt 
anordnas. Här finns även ett husband! 

10. E‐puben. Handelshögskolans kårhus. Här anordnas livespelningar och EPP 
på fredagar. 

11.  Söderslätts handelsområden. Här hittar du Avion shopping. Buss nummer 2 
tar dig hit om du vill handla möbler på IKEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filmtips inför insparken!  

 

 


