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Din guide till studentlivet i Helsingborg





Stampus är en studentförening i Helsingborg 
som drivs av studenter, för studenter. Vi är 
det självklara valet för dig som vill engagera 
dig vid sidan om studierna och ta del av allt 
som Helsingborgs studentliv har att erbjuda. 
Genom vår verksamhet skapar vi tillhörighet 
och gemenskap bland studenter vid Lunds 
Universitet och Campus Helsingborg.
 
Bli medlem redan idag!

Välkommen till Stampus!
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Ordförande har ordet
När jag fick mitt antagningsbesked sommaren 2020 
flög tankarna direkt till det sociala livet. Efter många års 
resande skulle jag inte bara flytta hem till Sverige igen, 
men även till en ny stad, skaffa lägenhet, nya vänner 
och lära mig allt vad studentikos innebär. Allt under 
restriktioner. Lite visste vi att pandemin skulle sätta sina 
klor i samhället som den gjorde, och att det föregång-
na läsåret skulle bli som det blev. Jag kan dock glatt i 
efterhand säga att jag inte behövde vara orolig. Jag blev gång på gång 
imponerad över hur Stampus lyckades nå ut till så många medlemmar 
under förhållanden som innebär social distansering, för att fortsätta sin 
tradition med att förankra starka band mellan oss studenter. Tack vare 
Stampus har jag pandemi till trots fått lära mig gamla traditioner under nya 
tillvägagångssätt, och lära känna nya vänner i en gammal anda.

Att vara en del av studentlivet har inte bara berikat min tid under mitt första 
år på universitetet, men har hjälp till att fylla det sociala behovet under en 
tid där vi alla har satts på prov. Väldigt tidigt bestämde jag mig för att det 
här var en förening som jag villa vara en del av. När denna text skrivs är det 
två månader sedan jag och den nya styrelsen blivit  invalda och jag kan 
säkert säga att vi alla känner oss väldigt ödmjuka inför rollerna vi tar över, 
speciellt med osäkerheten för hur det kommande läsåret kommer att se 
ut. Men en sak vet vi, vi har stora skor att fylla. Därför vill jag ta tillfället i akt 
att tacka Stampus gamla styrelse för det ni har gjort under det gångna 
året. Inte enbart för mig personligen, för att ni dämpade mina nerver inför 
nya utmaningar i mitt liv,. Men för det ni har gjort för alla mina medstu-
denter. Låt oss välkomna det kommande läsåret med förhoppning om 
lättade restriktioner och ett sprakande schema av evenemang, där social 
distansering är ett minne blott.

Emma Kallas
Ordförande Stampus



Karla Smoljan
Marknadsföringsansvarig
Socionomprogrammet

Stampus styrelse 21/22

Gustav Ohlén
Näringslivsansvarig
Strategisk kommunikation

Fredrik Möller
Ekonomiansvarig
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Emma Kallas
Ordförande
Modevetenskap
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Mikaela Johansson
Utskottsansvarig
Modevetenskap



Jonathan Erös
Pubmästare

Socionomprogrammet
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Pubmästare
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IT-ansvarig
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Frida Nordlund
Fastighetsansvarig

Service Management - Hotell & Turism

Linnea Önesand
Stampus FM Stationschef

Modevetenskap
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”Borgen” är den byggnad som har varit Stampus 
hemmaplan sedan inflyttningen 2016. 
Med gångavstånd från Campus Helsingborg, Knutan och 
kringliggande studentboenden är det enkelt att ta sig hit. 
Här bedrivs de flesta av våra verksamheter med allt från 
sittningar till radiosändningar.

Vi erbjuder även studieplatser för alla studenter. Borgen 
är tillgänglig för alla studenter vid Lunds universitet och 
är för en aktiv Stampusmedlem som ett andra hem.

Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av 
kommande evenemang.

Vi ses på Borgen! 
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Helsingborgen

Öppet alla vardagar mellan 09-16





Helsingborgsguiden

Som student i en ny stad finns det många platser att ha koll 
på. Här får du en guide som förhoppningsvis kan vara till 
hjälp under den första tiden. 

U2
Kärnan av Campus kallas för U2. Här hittar du ofta Stampus! 

Furutorpsparken
Precis utanför Borgen hittar du Furutorpsparken. Runt denna 
park ligger tre av Helsingborgs studentboenden. Nämligen 
Torpet, Bryggare och Amerika Södra. 

Pixlapiren
I närheten av Campus hittar du även Pixlapiren. Förutom att 
vara en aktiv plats för våra novischer finns här en skatepark, 
graffitiväggar och strandhäng i en minst sagt unik miljö. 
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Helsingborgsguiden
Knutan
Helsingborgs centralstation kallas för “Knutan” (Knutpunkten) 
och är därmed också alla pendlande studenters andra hem. 
Oavsett i vilken riktning du ska är det här resan börjar. 

Kärnan 
Helsingborgs mest kända landmärke. Ett borgtorn från 
medeltiden, beläget i Slottshagsparken. För den som tar sig 
hela vägen upp väntar fantastisk utsikt över Helsingborg och 
den danska kustlinjen. 

Gröningen 
Gröningen kan nog påstås vara Helsingborgs 
samlingspunkt. Denna gräsplätt är den perfekta 
platsen för utehäng med sin vackra utsikt över 
Helsingör. Här finns mängder med glasskiosker och grill- och 
badplatser. Följer du strandpromenaden kommer du till 
Tropical Beach, kallbadhuset Kallis och sandstranden Fria bad. 
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Behöver du en paus från 
plugget och snabbnudlarna? 
Vill du ut och träffa andra 
studenter? Då har Stampus 
lösningen för dig! 

Varje torsdag driver vi vår helt 
egna restaurang som serverar 
mat till hungriga studenter 
mellan 19:00-22:00. Självklart med 
vegetariskt alternativ och med 
studentvänliga priser. Därefter kan 
man mingla mellan 22:00-02:00 då 
torsdagspuben drar igång. 

Torsdagar på Stampus

På Stampus anordnas det även 
klubbar och sittningar. Perfekt när 
man vill släppa plugget för en kväll! 
Missa inte våra mest storslagna 
event Avstampet, Oktoberfesten, 
Halloweenfesten, Homecoming, 
Valborg och Vårfestivalen.



13

Skidresan
Varje vinter anordnar Stampus en 
skidresa till Alperna. Då proppas flygplan fulla 
med skid- och festsugna studenter. Under en 
vecka intar vi de bästa backarna och de 
hetaste klubbarna. Ett perfekt sätt att ladda 
upp för kommande vårtermin!

Surfresan
Har du en förkärlek till surf, eller vill du testa 
något helt nytt? Varje sommar anordnar 
Stampus en surfresa till ett varmare land 
för att utforska dess surfing och barer. 
Lägg därför skolarbetet på hyllan och följ 
med oss och njut av värmen.

Ta chansen!
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Stampus FM
Är du sugen på att podda och testa något 
riktigt roligt? Då är Stampus FM något för 
dig! Som del av Studentradion i Sverige 
(SRS) är vi nämligen stolta att presentera 
vår alldeles egna radiokanal - StampusFM! 
Var med och engagera dig och gör våra 
poddar till Sveriges bästa! Du kan podda 
om allt mellan himmel och jord, det är helt 
upp till dig. Vi ses i poddstudion!

Stampus IF
Är du sugen på att börja träna i grupp istället 
för att löpa ensam i skogen eller pumpa på 
gymmet? Då är Stampus rätt för dig! Varje 
vecka anordnas pass inom olika sporter som 
ger dig möjligheten att aktivera dig på ett 
socialt och givande sätt. Inom Stampus IF 
erbjuder vi volleyboll, fotboll, innebandy och 
badminton. Träning har aldrig varit roligare! 
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Som Stampus-medlem kan du 
välja att engagera dig genom 
att gå med i valfritt utskott. Att 
gå med i ett utskott är ett väldigt 
bra sätt att träffa studenter 
utanför ditt program. 

Som engagerad i Stampus får 
du fritt inträde till 
Torsdagspuben, blir inbjuden till 
personalfester och 
tacksittningar och bäst av allt, 
får träffa vänner för livet!

Stampus utskott
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BARLAG
Prova på att stå på andra sidan baren

MATLAG
Laga mat och servera hungriga studenter

BRUNCHUTSKOTTET
Planera, laga och servera bruncher 

EVENTUTSKOTTET
Hjälp till att planera event och fester

SPELUTSKOTTET
Planera event och turneringar inom 
alla typer av spel

DJ-UTSKOTTET
Lär dig mixa och ha makt över musiken

SKIDUTSKOTTET
Var med och planera Stampus årliga skidresa

SURFUTSKOTTET
Var med och planera Stampus årliga surfresa

Stampus utskott



Studentvokabulär

NOVISCH 
Novisch är du som är ny på universitetet. Ordet 
kommer från latinet och betyder “nykomling”.

FADDER
Faddrar är de äldre studenter som tar hand om 
universitetets novischer. Under nollningsperioden är det 
de som hjälper till och ansvarar under 
aktiviteterna. 

SITTNING
Dessa delas upp i fin- och fulsittningar. Finsittningar 
innebär en striktare klädsel och trerätters middag. Här 
gäller kostym/kavaj för herrarna och långklänning för 
damerna. Fulsittning innebär ledigare klädsel och det 
behöver inte serveras en finare måltid. Teman är vanligt 
förekommande under sittningar. En viktig regel är 
“Sjung hellre falskt än inte alls“. 

EFTERSLÄPP
Efter sittningen är det eftersläpp. Den som inte gått på 
sittningen kan ändå komma på eftersläppet. 
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Studentvokabulär



Studentvokabulär

AKADEMISK KVART
I den akademiska världen börjar föreläsningar och andra 
skolverksamheter en kvart efter utsatt tid. Efter klockan 
18 tillämpas akademisk dubbelkvart, alltså 30 minuter. 
De enda undantagen är vid tentaskrivning eller om något 
annat sagts. Fenomenet kommer från tiden då studenter 
inte hade egna klockor utan gick efter när domkyrkan 
slog. Då hade man 15 minuter på sig att hinna till 
föreläsningen. 

OMTENTA
Har du misslyckat med en tenta 9 gånger ska du vid den 
10:e gången, enligt tradition, som man bära frack och som 
kvinna aftonklänning. Vid båda fallen ska ett ljus tändas 
vid din examinationsplats.

TURA
Att åka fram och tillbaka på färjan mellan Helsingborg 
och Helsingör utan att gå av kallas att tura. Något kallt i 
handen är standard under båtfärden. 
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Studentvokabulär



Som medlem i Stampus får du även tillgång till lokala 
studentrabatter! Dessa rabatter är exklusiva för 
våra medlemmar mot uppvisande av medlemskortet. 
Under fliken ”Rabatter” på vår hemsida Stampus.seStampus.se 
hittar du mer information om de olika rabatterna samt 
vad de innebär.

The Vault Hotel
Frukostbuffé 2 för 1
Studentpriser i baren, restaurangen och på
övernattningar

The Bishops Arms Mollberg
En måltidskombination av mat och dryck för 149kr 
samt förmånliga priser i baren

M2 Tapas
30% rabatt på tapas och pinchos
Öl, cider, vin och cava för 40kr/glas under hela kvällen 

Restauranger & barer
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Rabatter



Utposten
10% rabatt på mat och dryck efter kl. 19

Charles Dickens
10% rabatt

Zushi
10% rabatt

Khai & Mui 
Lunchbuffé för 95kr efter kl. 13

Mommee’s
10% rabatt 

Tugg Burgers
15% rabatt på mat och alkoholfri dryck
Öl/vin för 42kr/glas

Le Cardinal
Fritt inträde innan 01.00 på fredagar
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Kultur & Nöje
Kulturkortet
250kr för årskort

Partaj
15 % rabatt 

Gokartcity Helsingborg
10% rabatt på Drop in och Bokningar

Laserdome Helsingborg
2 spel för priset av 1 (mån-fre)

Röda Kvarn
80kr för en biobiljett



Studentkortet
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Kortet som ger dig rabatterna!

Medlem blir du på vår hemsida 
Stampus.se eller på plats hos oss. 

Medlemskortet hittar du sedan i STUK-appen.
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Hälsa & skönhet
Friskis & Svettis 
Medlemskap för 295kr/månad (6 månaders 
bindningstid gäller)

Actic
Årsmedlemskap för 249kr/månad

Saxin
20% rabatt på klippning 

Shanti Yogacenter
20% rabatt på medlemskort 
1 månads obegränsad träning för 595kr

Helhetsakademin
1000kr för ett 10-kort



25



26

Butiker och cafeer
Wayne’s Coffee
20% på på Wayne’s Coffee i Helsingborg på 
Järnvägsgatan 11, Väla och Södergallerian

Lådan Vegancafé
15% rabatt

Lakritsfabriken
10% rabatt

Beerpong.se
Rabattkod ”STAMPUS20” för 20% på hela ditt köp





Resa & boende
ForSea
Tur och retur 30% på ord. pris
Även 30% på Tura biljett

Voi
Rabattkod ”STUDENTSE” värde 30kr (Gäller vid första 
Voi-åket)

Good morning Hotels
Singelrum för 600kr och dubbelrum 700kr                     
Hotellfrukost för 60kr och spa för 50kr

Moveabout
3 månaders fri medlemsavgift (därefter 50% rabatt 
på medlemsavgiften, ingen bindningstid)

Forex Bank
Rabatt på valutaväxling



Kontakta oss
Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
252 37 Helsingborg

www.stampus.se
Info@stampus.se

Stampus

stampus_hbg

#Stampus

Torsdagar 12-13
på U2

#

U2





Vi förgyller din studietid
Bli medlem redan idag!




