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teoretiska kurser i bl.a. 
mekanik och materiallära.

På Lunds Tekniska Högskolas 
hemsida finns mer utförlig 
information om program-
men och de olika kurserna. 

www.arch.lth.se 
www.industrialdesign.lth.se

Du är en av få lyckligt lottade som 
lyckats komma in på någon av 
dessa drömutbildningar som utgör 
A-sektionen! För att fira detta och 
för att välkomna dig och dina nya 
studiekamrater till Lunds Tekniska 
Högskola och Lund kommer du att 
mötas av en fantastisk nollning 
under dina första veckor på 
universitetet.

Som A-teknolog är du student vid 
Sveriges näst äldsta universitet, 
Lunds Universitet, som grundades 
1666. Du är också medlem i den 
största fakulteten vid Lunds univer-
sitet, LTH. 

Sektionerna vid LTH ligger inom 
Teknologkåren och bedrivs ideellt 
av studenterna på de utbildning-
ar som sektionen omfattar. De 
fungerar lite olika beroende på 
vilka utbildningar som de utgörs 
av och har formats till den struktur 
de har idag över flera årtionden. 

A-sektionen utgörs idag av arkitekt-
programmet och industridesignpro-
grammet. År 2015 fyllde A-sektionen 
50 år vilket firades med en stor bal i 
AF-borgen.

Sektionernas huvudsakliga syfte är 
att göra medlemmarnas studietid så 
bra som möjlig och verka 
studiebevakande. Dessutom finns de 
för att skapa en bra gemenskap på 
och mellan utbildningarna och även 
med näringslivet genom olika 
aktiviteter och evenemang.

Som arkitekt och industridesigner 
väntar en spännande och bred, om 
än krävande, bransch! Variationen 
bland studenterna är stor, vilket gör 
projekten och de viktiga samarbeter-
na extra intressanta. Utbildningarna 
präglas av att såväl studenter som 
lärare är uppriktigt engagerade i sina 
egna och andras projekt och vision-
er. På båda programmen finns stora 
möjligheter till utlandsstudier och du 
kommer att få möjlighet att träffa in-
ternationella studenter.

Arkitekturprogrammet vid LTH är både 
akademiskt och konstnärligt. 
Studenterna introduceras till yrket 
med både teoretiska och praktiska 
uppgifter. Modellbygge och skiss-
ande ingår, liksom kurser i teknik och 
digitala verktyg. Man arbetar vanligt-
vis med större projekt, parallellt med 
längre och kortare kurser.
Industridesignprogrammet är ett kon-
stnärligt kandidatprogram där 
studenterna introduceras till, och lär 
sig processen vid produktframtag-
ning, design och tillverkning. Mycket 
tid tillbringas i verkstaden, men även 
på detta program läses 

GRATTIS &
VÄLKOMMEN

ARKITEKT & 
INDUSTRIDESIGN



Vi vet hur det känns att komma ensam till en ny, främmande 
stad och påbörja en ny utbildning. Nollningen är till för att du så 
snabbt och smärtfritt som möjligt ska lära känna nya människor 
och introduceras till de fantastiska år som du kommer att till-
bringa här i Lund.

Vi är många som ska se till att det blir en bra introduktion för 
dig! Vi är Phøset, Pepparna, Phaddrarna, Sexmästeriet och 
studievägledarna. 

De första fyra veckorna som du kommer att uppleva i Lund 
är alltså till stor del planerade av oss och kallas för nollning.

Nya studenter vid LTH kallas Nollor, och inte novischer som 
i övriga Lund. Nolla är man ända fram till Nollegasquen, en 
stor och högtidlig fest som hålls i slutet av nollningen. Efter 
en väl genomförd nollning och en fantastisk sittning kan 
man med rätta kalla sig en fullvärdig Etta!

Om du är orolig och har hört talas om en nollning där 
Nollorna hälls i mängder av alkohol och förnedras av äldre 
studenter kan vi direkt lugna dig! Nollningen du möts av 
på LTH  är en härlig månad av roliga, blandade aktiviteter 
där vi tillsammans lär känna varandra under trevliga och 
vänskapliga former. Du kommer bli väl mottagen av flera 
Phaddrar som gör allt för att du ska känna dig som hemma 
i studiemiljön och i Lund som stad.

Alla nollningsaktiviteter är självklart frivilliga, med undan-
tag för dagsaktiviteterna under läsvecka 0 (första noll-
ningsveckan, dessa anordnas av programledningen och 
studievägledningen). Men majoriteten av Nollorna deltar 
på allt just för att snabbare och lättare hitta nya vänner, 
studiekamrater och göra sig hemmastadd i sin nya studie-
miljö.

’En Nollning i Skymningen’. I phadder-
grupperna kommer det även att finnas 
utbytesstudenter som, likt er, är nya till 
skolan och Lund. Ta chansen att inleda 
en konversation och skapa kontakter 
världen över!

SEXMÄSTERIET
Sexmästeriet (Sexet) har gjort det till sin 
livsuppgift att främja fest och glädje på 
A-sektionen. Det är Sexmästeriet som 
anordnar alla fester, sittningar och ba-
ler som du kommer att uppleva under 
din tid på A-sektionen. De gör också 
ett fantastiskt jobb under nollningen, 
då de håller i extra många barer och 
sittningar!

STUDIEVÄGLEDARE (SVL)
Camilla Fagerström Grubb är studie- 
och karriärvägledare för både Arki-
tektur- och Industridesignprogrammet. 
Hon har hand om planeringen för de 
aktiviteter som händer dagtid första 
veckan. Hon har även tillsammans 
med sina kollegor stöttat Phøset i sin 
planering av nollningen. Vid frågor når 
du henne lättast via mail eller telefon.

camilla.fagerstrom_grubb@lth.lu.se 
046-222 30 90

PHØSET
Vi som skrivit denna nolleguide och 
som lägger ned all vår tid och kraft 
på att välkomna dig till Lund är A-sek-
tionens Phøs. Phøset är en grupp stu-
denter från sektionen som under hela 
våren jobbat hårt för att göra 2020 års 
nollning till en oförglömlig upplevelse!

PEPPARNA
Pepparna är Phøsets största hjälpreda 
under nollningen. De finns där för dig 
om du har några funderingar och som 
namnet anyder: för att peppa igång 
och hålla stämningen extra bra under 
nollningen!

PHADDRAR
Första dagen kommer du att tilldelas 
en phaddergrupp. Det finns totalt åtta 
stycken. I varje grupp finns sju till åtta 
Phaddrar som tar hand om dig under 
nollningen och ser till att du kommer 
tillrätta i Lund och på A-sektionen. 
Phaddrarna står för nästan all kommu-
nikation när det gäller nollningsaktivi-
teter men finns också till för att ni ska 
få svar på era frågor om studierna, 
Campus och livet i Lund. Er phadder-
grupp har ett eget tema som är ett un-
dertema till A-sektionens nollningstema 

EN NOLLNING FÖR ALLA
För att alla ska känna sig välkomna 
under nollningen finns det två gyllene 
regler som kan vara bra att veta:
- Nollningen är helt frivillig för alla in-
blandade
- Öppenhet och respekt ska prägla 
Nollningen

OM DU BEHÖVER STÖD
Om du behöver stöd och råd kan du 
ta kontakt med en av LTHs kuratorer. 
Kuratorn för industridesign och arkitek-
tur heter Ulla Bergman. Ulla Bergman 
sitter i E-huset i rum E:5132. 
Kontakt: 046-222 37 14 
ulla.bergman@lth.lu.se

Vilka jobbar med Nollningen?Nollning 2021





Phøs Motus, Väktaren över 
världens rhythm. 

Den ständigt rörande folk-
massan på stan,  sportens 
akrobatik, perfektion på 

sekundsnivå och dansande 
ungdomar i skymningens 
sken är alla kontrollerade 

utifrån balansen Motus 
bemästrar. 

Kroppens relation till 
världen vi lever i, vilket 

resulterar i att vi alla får en 
fungerande vardag. 

Men Motus anar ändring i 
atmosfären. Samma rytm 
som en gång kändes nor-

mal och kontrollerad känns 
idag ostabil och på väg att 
ändras till en obalanserad 

mardröm. 

Phøs Motus dyrkar kon-
sten av rörelse, dans och 

strömning.

När dag en gång blev natt 
och stjärnorna trädde fram, 

då anlände även Phøs 
Andromeda. 

Som väktare över den kos-
miska balansen kollar hon 

upp mot himlavalvet för sin 
vägledning. Det sägs att 
Andromeda är så fixerad 

av den stora rymden för att 
hon en gång själv nedstigit 
därifrån och i längtan hem 

finner hon enbart lycka i 
att vaka över det som sker 

utom vår atmosfär.

 Men när nollan anländer till 
Lund har hon redan känt av 

att något i universum inte 
står rätt till. För stjärnorna 

rör sig inte som förr när hon 
kollar upp och kosmos är i 

obalans. 

Phøs Andromeda dyrkar 
helheten och är fullständigt 
upptagen av mönster och 

saker som synkroniserar.

Ättling till Afrodite och 
uppkommen i brytpunk-

ten mellan havsskum och 
himmel, Phøs Apollonia är 
kärlekens väktare. På ut-
sidan är hon till synes stilla 
och behärskad men den 
som underskattar lugnet 
före stormen misstar sig.

 Med endast ett ögonkast 
och ett litet leende för-

vandlas lågan inom henne 
till en eld som slukar allt 

i sin väg. Nu har Phøs Apol-
lonia börjat ana oråd och 
hon känner frosten nalkas.

 Passionen dör ut samtidigt 
som ljudet av krossade 
hjärtan skär i öronen. 

Allteftersom kylan kryper 
närmre börjar hon tappa 

kontrollen över sin innebo-
ende eld och obalansen 

är ett faktum. 

Phøs Apollonia dyrkar pas-
sionen, hettan och spän-
ningen mellan människor.

Sedan urminnes tider har 
Aurumque, väktare över 
solen, tillsammans med 

de andra väktarna vaktat 
friden i universum. 

Sprungen ur ljuset och 
utvald att leda phøset sägs 
det att Aurumque aldrig vi-
lar. När skymningen infaller 
och mörkrets krafter visar 
sig, vakar Aurumque över 
solen och bekämpar de 

fientliga hot som vill förinta 
ljuset. Varje natt utspelar 

sig denna ändlösa strid för 
att morgonen ånyo skall 

komma och solen åter visa 
sig. 

Mörkrets krafter blir allt 
starkare och balansen är 
hotad, den rytm som en 
gång var orubblig är inte 

längre given. Ljuset riskerar 
att tillintetgöras av mörkret 

och aldrig mera skådas. 

Øverphøs Aurumque dyrk-
ar solens värme, ljuset och 

dagens skönhet.

När den första färgen 
uppstod, innan världen 

visste ordet av nyans och 
före det första skymningsljus 

hade beskådats. Då stod 
Phøs Isanna vid den första 

regnbågens början, färglös,  
men i förhoppning, med ett 

ljusprisma i sin hand.

Dag blev natt och natt 
blev dag. Primsats intensitet 

ökade och gav världen 
nya färginslag. Isanna såg 
till att färglägga livet på 

jorden som aldrig förut varit 
så vackert, färgstarkt.

Phøs Isanna, väktare över 
färgernas spektrum, har 
sedan nollornas ankomst 
anat en försvagning oss 

prismat och världens verkar 
långsamt blekna.

Phøs Isanna dyrkar färger-
nas alla nyanser, intensitet 

och detaljrikhet.

Sedan det första bladet 
spirade, har Phøs Flox vakat 

över alla dess ättlingar.

Människan har sedan 
tidens början försökt tämja 
naturen och dess enorma 
krafter, men miljontals år 
senare, fortfarande inte 

lyckats fullt ut. Minsta ogräs 
har förmågan att spränga 
sin väg upp genom asfalt, 
och påminna oss om hur vi 

trots allt inte är i kontroll.

 Phøs Flox dyrkar naturens 
kraft, som har förmåga att 

ge, men även ta liv.



Ett skinande pepp - det är vi! 
En strålande grupp på åtta personer i harmoni

Astrid, Alva, Hugo, Anna, Oscar, Elin, Guido och Greta
                            Vissa kallar oss snygga,                       andra tycker vi är brännheta!

Under nollningen hjälp-
er vi phøset i vått och 

torrt Vi skiner också upp 
nollans väg och ser 
till att ingen kommer 

bort
Att dansa och ha 

kul tillsammans 
tycker vi om 
allra mest

Ja, det är vi 
som ser till 
att nollnin-
gen blir en 

dunder-
fest!

Precis som A-sektionen så skiner vi som solen
Men låt oss inte blända er - 

vi är nollan alltid trogen
Om ni har frågor, behöver hjälp med något, eller helt enkelt vill släppa loss

Är det bara att komma till oss! 

Vi ses! 

ØVERPEPP ALVA:
Hejhalloj! Mitt namn är Alva och jag läser tredje året 
på arkitektprogrammet. Det bästa med nollningen 
är den fina gemenskapen, mellanfesterna i gropen, 
och att dansa nolledansen med alla härliga nollor!

Under nollningen kan ni komma till mig om ni har 
någon fråga kring något event, om ni vill ha en 

spontan dansfest, eller om ni bara vill ha någon att 
snacka med en stund. Ser fram emot att få träffa er 

och ha kul tillsammans! <3

ØVERPEPP ASTRID:
Hej hej! Astrid heter jag, och går i trean på 

arkitektprogrammet. Det jag är mest peppad 
på  under nollningen är att få vara med och 
skapa god stämning, bidra till en härlig ge-

menskap och att få träffa och välkomna alla er 
nollor till LTH och A-sektionen! Och att dansa!!

Det är bara att rycka tag i mig om det är något 
under nollningen! Eller om det inte är något. 

Vad som helst! Tveka inte!



v

PHADDERGRUPPER
NIGHTFEVER

Lyssna till jorden, det är rörelse överallt, det är nåt 
som händer och vi kan känna det. Musik i luften, det 
är dans där ute, det är nåt vi inte kan dela, solen 
har gått ner, det är skymning. Nollan kommer, visar 
vägen, rör sig genom ljuset, disco styr kropp och själ, 
Skymningen ska räddas. När känslan är rätt då får vi 
Night Fever, Night fever. Vi vet hur man gör det, ge 
oss Night fever, Night fever Vi vet hur man visar det

                                                         SONS OF SVENS
Håll i hatten, skymningens räddning är här. Den 
väktare som alltid rört sig i skuggorna vi predikar 
och håller kär. Måttlighetens arv vi förvaltat i 700 
år, nu går vi in i skymningens strid för att visa var 
vi står. Greppa folkölen, håll hårt i ratten, för nu 
ska Svens lärjungar visa vägen mellan dagen och 
natten. Sköt dig själv och skit i andra, tro på Sven 
och måttlighetens anda.

HEATSTROBEZ
För miljoner år sedan fanns ingen natt och dag på 
jorden, utan bara skymning. Sedan kom den fasansfulla 
första natten. Människor världen över samlades i skräck 
för att bekämpa denna fasa! Så småningom gav de 
flesta upp och slutade kämpa. Bara några få tappra 
fortsatte kampen mot ljusets farliga värme och 
mörkrets grymhet. Dessa modiga krigare finns fort-
farande bland oss... 

De kallas Heatstrobez!
                                                RAVERNA
A-sektionen hotas av ett mörker och för att 
ta oss igenom denna skymning som kan bli 
vår allra sista har sektionens phøs kallat på 
förstärkning av nattens krigare... rAveArnA. En 
grupp outtröttliga festprissar som i decennier, 
flera nätter i veckan har tränat inför denna 
kamp. De kommer rustade med coola glajjor, 
distraherande neonljus och fantastiska dance-
moves som paralyserar de onda krafterna. 
Frukta inte, rAveArnA är här för att rädda dagen

TWIHARDS
“You’re impossibly creative. And smart. Your looks are 

flawless and effortless. Sometimes you dress like... 
like you’re from a different time. 
You never sleep but you’d drink anything. 
You don’t go out in the sunlight. I know what you 
are.”
 
“Say it. Out loud. Say it.”

 
“A Twihard”

                                                             NIGHT RIDERS
När skymningen kommer vidtar kriget mellan det 
onda och det goda. Men det som ännu inte är känt 
bland folket är stadens nykomling som ska underlätta 
Phøsets uppdrag. KITT en oförstörbar, högpresterande 
bil utrustad med artificiell  intelligens är en otrolig 
tillgång. Tidigare har endast stora namn suttit bakom 
ratten och för att nämna några: Queen Elisabeth, 
Ola Salo, Barack Obama, Elon Musk, Cleopatra och 
Madonna. Nu är KITT på plats i Lund men det är 
endast en Night Rider som tillåts köra.  

HAFFA GAZZT
I skymningen kommer de fram. Stryker sakta upp över 
LTH och försöker tyst komma in i våra ritsalar. De tar 
bara det dyraste av ting. Din akryl, din akvarell och till 
sist alla dina copic markers. En arkitekt och industride-
signers största skräck! Att bli av med sina mest värde-
fulla verktyg av en A-Gazzt. Med Gazztarna på frifot 
riskeras nämligen nollans skolstart att bli helt förstörd. 
För vad ska nollan göra utan sin akvarell?

                                        PRIPPS BLÅ TIMME
Det är 80-tal och skeppet Blå Timmen styr segel 
mot hamnen i Miami. Solen är påväg ner, dim-
man tätnar och besättningen börjar bli otålig. “Vi 
har inte tid att vänta till klubben i Miami!” skriker 
någon och drar igång musiken. Med synthwave 
så hög att trumhinnorna smälter seglar de in i 
dimman.
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Alla sektioner inom Teknologkåren har sina egna sektionskläder som 
representerar sektionen. De flesta sektioner har ouveraller, men 
på A-sektionen har vi varsin svart kavaj som vi trycker vår 
sektionslogga på! 

Så införskaffa en svart kavaj, om du inte 
redan gjort det. Kvalitén spelar mindre roll. På kavajen 
kommer du fästa alla tygmärken och andra attiraljer 
du samlar på dig under din studietid och efteråt 
kommer den bli ett av de mest
minnesfyllda objekt du äger.

A kavajen kommer följa med dig hela 
nollningen, så sätt din prägel på den och var 
stolt över den! Vi rekommenderar även att 
du skaffar några bekväma byxor till A-ka-
vajen som du inte är särskilt rädd om, det 
kan hända att man blir lite smutsig på en 
del evenenmang  

En tradition är att man byter delar av sin ka-
vaj mot delar av de andra sektionernas
ouverall, eller ovve som de ofta kallas, som 
sedan sys på kavajen.
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Under årets gång, men kanske 
allra främst under nollningen 

kommer du ha möjlighet att samla 
på dig märken till din införskaffade 
kavaj. Vissa sektionsenliga märken 
kommer att finnas tillgängliga för 

köp under utvalda sektionsevene-
mang och andra kommer att fås i 

samband med att du deltar 
i olika evenemang.
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SKAFFA DIG EN SÅNGBOK!
Till sittningar är det kul att ha en sångbok, dels 

för att hänga med när det sjungs, men också för att 
få hälsningar under kvällens gång då boken skickas runt 

bordet. Sångböcker finns att köpa under Sexets event i början 
av nollningen.

TYGMÄRKEN



Under nollningens gång kommer du och dina nya kurskamrater att 
tilldelas ett uppdrag att genomföra.

 
Tävling kommer att hållas mellan sektionerna i de olika grenarna. 

Deltagandet är självklart frivilligt men rekommenderas starkt då man 
har väldigt roligt tillsammans! För de grenar man själv inte är med 
och tävlar får man gärna och komma och heja på A-sektionen!

Luphtbandet
Gör ett mimande uppträdande med endast musik och dekor till hjälp i 
enlighet med nollningstemat. Ett event som lockar stor publik och skratt 

Regatta
Bygg ett skepp som ska strida mot de andra sektionernas skepp i 
det klassiska regattaslaget som går av stapeln varje år i sjön Sjøns 
rena vatten.

Ballongistapult
Det talas om ett ballongskjutvapen som kan blöta ner Phøs/Fös/
Stab under Nollelördagen, men se upp så ni inte råkar träffa A-phøs! 
Här sätts er innovati a skicklighet på prov.

Øverphøshinderbana
Skapa ett hinder som blir ett av flera i en hinderbana. Ert lag möter 
sedan alla sektioners Øverphøs i en episk match.

Cheer
Hitta på ramsor och kanske en dans och heja på dina  kurskamrater 
under deras uppdrag. På Nollefredagen tävlar Cheer mot de andra 
sektionernas cheerleadinggrupper i ett temaenligt program.

Lådbilsrallyt
Bygg en lådbil som så snabbt som möjligt ska ta sig runt fontänen
 i Lundagård på Nollelördagen. 

A-Squad
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat 
A-laget eller A-team, och där ingår sektio-
nens maskot, andedjur och skyddshelgon.

Skyddshelgon  
Råttan Rolf-ChristinaMaskot  Skalman Andedjur  Enhörningen

A- sektionen
“Vi skiner så som solen!”
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Styrelsen

Ordförande:  
Jasmina Wierzbicka 
ARK 3

Styrelsen har övergripande ansvar för 
sektionens verksamhet och är sektio-
nens högsta verkställande organ, som 
ser till att de beslut som fattas på styrel-
se- och sektionsmöten verkställs.

Presidiet är den grupp som leder detta 
arbete med sektionen, du ser de här 
till höger. 
I de stora frågorna är det sektionens 
medlemmar som bestämmer. Detta 
görs genom sektionsmötena som hålls 
minst en gång per termin. Styrelsen har 
möte minst en gång i veckan, vanligt-
vis över en lunch. Alla sektionens med-
lemmar är välkomna att närvara men 
har ej någon rösträtt på dessa möten, 
meddela bara i förväg om du planerar 
att komma. 

Hej!

Mitt namn är Jasmina Wierzbicka 
och jag är ordförande för A-sek-
tionen, föreningen för arkitektur- och 
industridesignstudenter vid LTH. Det 
är superskoj att få ha med er alla 
och jag vill passa på att gratulera er 
till att ha kommit in på utbildningen.

Att vara ordförande innebär att jag 
får leda sektion, styrelse och utskott 
i deras arbete och se till så att alla 
får ta del av det studentlivet vi erbju-
der. Jag är även sektionens ansikte 
utåt, för alla medlemmars talan och 
håller kontakten mellan studenterna 
och programledningen. 

I styrelsen sitter alla utskottsordföran-
den samt presidiet. Utskotten har oli-
ka inriktningar och ansvarar för olika 
typer av evenemang (se föregåen-
de sida). Utskotten består av en ord-
förande och flera funktionärer. Det 
behövs alltid funktionärer och det 
är ett roligt sätt att träffa folk på sin 
egen och andra utbildningar. Så 
om du tycker att något utskott ver-
kar spännande så är det bara att ta 
kontakt med ordföranden för det ut-
skottet.

Sektionen är till för medlemmarna 
och det ska finnas något för alla. 
Styrelsen är alltid intresserad av 
förslag, idéer och åsikter och vill all-
tid ha fler kreativa och engagerade 
funktionärer.

Mitt namn är Embla och jag är 
sektionens sekreterare. Det innebär 

främst att jag protokollför alla 
styrelsemöten och terminsmöten. 

Utöver detta agerar jag också 
administratör för sektionen och har 
därför koll på google-konton och 

drive. Jag har också koll på 
sektionens hemsida, som fort-

farande delvis är under uppbygg-
nad. Där 

hittar du bland annat mina (+tidig-
are sekreterares) protokoll, så kän-
ner du att du har tråkigt när nollnin-
gen är över kan du alltid underhålla 

dig med dem!

Jag heter Simon och är sektionens 
kassör. Jag fixar mycket av adminis-
trationen som bokföring, deklaration 
och kontakt med skatteverket som 
är nödvändigt för att vi ska få vara 
en organisation. Dessutom sätter 

jag sektionens budget och hjälper 
utskottsordförandena när de ska 

fakturera företag eller beställa och 
sälja saker som möjliggör sektionens 

alla roliga event.

Embla Westman
Sekreterare

ARK 3

Simon Stråle
Kassör
ARK 3

Jag finns lite överallt och lyssnar gärna 
om ni har några tankar, funderingar 
eller frågor. Det är bara att peta mig 
på axeln när ni ser mig, eller skriva till 
mig via A-sektionens facebooksida. 

Sektionen har ett stort utbud av utskott 
och möjligheterna att engagera sig är 
många. Det finns många olika utskott 
som gör allt från att ordna festligheter, 

organisera arbetsmässor eller jobbar 
med att ta fram vår egna tidning. Att 
engagera sig på A ger en massor av 
erfarenhet och en möjlighet att 
träffa många nya människor. Det bäs-
ta med A-sektionen är gemenskapen 
men framförallt att det är så himla roli-
gt.

Hoppas ni får en fantastisk tid i Lund 
och på A-sektionen!
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Styrelsen

Ordf InfU
Axel Leksell

ARK 2

Nils Strömberg
Ordf NärU

ARK 2
Hejsan! 

Jag heter Nils och sitter 
som ordförande för 

Näringslivsutskottet, mel-
lanhanden mellan dig 

och din framtida arbets-
givare! I NärU planerar vi 
lunchföreläsningar med 
företag och även A-sek-
tionens årliga arbetsmäs-

sa Arkipelago. Om du 
vill knyta kontakter med 
arbetslivet och tillsam-
mans med ett härligt 
gäng planera roliga 

evenemang, så är NärU 
utskottet för dig! 

Hör gärna av dig till mig 
om du vill veta mer!

Hej! Mitt namn är Axel 
Leksell. Jag är 21 år 

och gillar att hänga i 
ateljén.

InfU är en förkortning av 
“informationsutskottet” 

och att sprida infor-
mation är precis det vi 
gör. Vi är nämligen det 
utskott som ansvarar för 
att info om event och 
händelser på skolan 

når ut till sektionsmed-
lemmarna. Detta gör 
vi genom inlägg på 

sociala media, nyhets-
brev per mail samt 

fysiska affischer som går 
att hitta lite här och var 
i skolans lokaler. På sen-
are år har InfUs arbet-

sområden utökats, idag 
sysslar vi även med att 
producera merchan-
dise för sektionen och 
att skriva skoltidningen 

“A4”, som är väldigt up-
pskattad på skolan.

Vice ordförande bistår 
ordförande i det dagliga 

arbetet på sektionen. 
Man kan jobba högt och 
lågt, allt från att skicka ut 

anmodningar till balen 
till att fixa kakor och saft 
inför ett sektionsmöte. 
Ordförande och vice 
är som två halvor som 
skapar en och arbetet 
utan varandra är näst 

intill omöjligt.

Vice ordförande

Vakant

Alva Villebeck
Ordf. AktU

ARK 3

Ordf JämlikA
Ebba Wågman

ARK 3

Ordf SRID
Benjamin Redin

KID 2
Hallihallå! Det är jag 

som är Alva, och jag är 
ordförande för Aktivitet-
sutskottet här på A-sek-
tionen. Vi i AktU håller i 
olika event, fester och 

aktiviteter för sektionens 
medlemmar. Det kan 

vara allt ifrån cykelfester 
och pingisturnering-
ar, till skattjakter och 

frågesportskvällar - bara 
fantasin sätter gräns-
er! Vi håller också i en 
del större evenemang 

tillsammans med de an-
dra sektionerna på LTH, 

såsom sångarstriden och 
tandemstafetten.

Tjo! Jag är ordförande 
för studienrådet på 

industridesign vilket in-
nebär att jag tillsammans 
med representanter från 
var klass möts en gång i 
veckan för att diskutera 

vad som händer i skolan.  
Industridesign är en 

relativt liten utbildning 
och vi möjligheten att 

skapa en tight samman-
hållning mellan klasserna, 
det gör vi genom aktivi-
teter t.ex föreläsningar, 
”after-schools” eller fika. 

Sammanhållning betyder 
också att vi kan vara 

nära lärare och styrelsen 
och direkt påverka hur 
utbildningen ser ut. Hör 

gärna av dig till oss med 
frågor eller synpunkter!

Hej! Jag heter Ebba och 
jag är A-sektionens jäm-
likhetsombud. Jämlikhet-
sombudet utgör ett stöd 
för sektionens medlem-
mar och är någon som 
en alltid kan vända sig 
till. Utöver detta är det 
även jämlikhetsombu-

dets uppgift att granska 
styrelsen och sektionen 
utifrån ett jämlikhetsper-

spektiv. Som utskott 
arbetar JämlikA för ökad 

jämlikhet på sektionen 
och i utbildningen ge-
nom diskussion, gransk-
ning och kunskapssprid-

ning.
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Rina Zetterqvist
Sexmästare

ARK 3

Johanna Ericson
Ordf. CeremU

ARK 3

Øverphøs Aurumque
Phøset

Hej! Jag är ordförande 
för sexmästeriet! Det är 
sexet som planerar och 

genomför sektionens bar-
er och sittningar. Vi är ett 
festligt gäng där det finns 

något för alla! Langa 
bärs, laga mat, under-

hålla gäster och mycket 
mer! Oavsett vilken sida 
bardisken du står är du 
välkommen till familjen!

Nämen tjenare! 
Stort grattis och varmt 
varmt välkommen till 

A-sektionen och Lund! 
Mitt namn är Aurumque 

och är ditt Øverphøs. 
Under det gångna året 
så har jag tillsammans 

med mitt Phøs planerat 
A-nollningen, för att ni 
skall få ett så fantas-

tiskt välkomnande som 
möjligt. Vi har sett fram 

emot detta så länge och 
hoppas att din första 

månad och kommande 
år här på sektionen och 
i Lund skall bli bland de 

bästa i ditt liv!
Åter igen, stort grattis och 
välkommen till familjen!

Halloj! Jag heter Johan-
na och är ordförande för 

Ceremoniutskotett här 
på A-sektionen. Det är vi 
i CeremU som ansvarar 
för allt det studentikosa 
här på sektionen som 

traditioner, sektionskläd-
sel, sångböcker, märken 

och medaljer. Det 
innebär bland annat att 
vi designar och trycker 

sångböcker, vi får skapa 
nya märken och ibland 
håller vi i mindre event 

för sektionen.
Har du frågor om sektion-
ens traditioner, eller kläd-
koder inför sittningar och 
event, så  är det bara att 

fråga mig! Vi ses!

Styrelsen

Ordf. intU
Vakant

Världsmästaren är ord-
förande för internationel-
la utskottet. Utskottet job-

bar med att välkomna 
internationella studenter 
till skolan och sektionen 

såväl som Lund och 
Sverige. Internationella 

utskottet anordnar  därför 
evenemang främst rik-

tade till dessa studenter 
som ger introduktioner till 
svensk kultur, såsom den 
otroligt viktiga fikan! Vi vill 
också fira andra kulturer 

och mångfald, något 
som är superkul på A-sek-
tionen som tar emot flest 
internationella studenter 

årligen, på LTH.

Ordf SRA

Vakant

Studierådet Arkitektur 
finns till för dig som vill 
tycka till om arkitektut-

bildningen och göra den 
ännu bättre! Ett utskott 
perfekt för dig som bryr 
dig om din utbildning 

och dina medstudenter, 
eller för dig som bara vill 
komma och dra en rant 
på ett möte om varför 

kopiatorn i Ateljé X varit 
trasig i snart ett halvår. 

Från stort till smått, så är 
studierådet med och 
bevakar studenternas 
bästa i alla beslut som 

rör oss

hustome 

vakant

Den mytologiska hus-
tomten är känd för att 

hålla ordning såväl som 
att inge en andlighet på 
gården där den bor. Pre-
cis detta är vad posten 
som hustomte innebär 
på A-sektionen - här är 
du både en fixare och 

en karaktär. Du kommer 
att finna en stor glädje i 

att se till så att sektionens 
lokaler och material är i 

sitt bästa skick, främst ge-
nom att ta en administra-
tiv roll. Lägg till på detta 
en mytomspunnen aura 
och rätten att bära den 

lila tomtemössan, och du 
får en post där du både 
bidrar med en logistisk 

nytta och spirituell glädje 
på vår fantastiska sek-

tion!
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Akt iv i tetsutskottet (AktU)
Står för sektionens aktiviteter & event. Du kan bl.a. delta i 
musikalen/spexet Sångarstriden eller varför inte Tandem-
stafetten mellan Göteborg & Lund, allt tack vare AktU. 
Eller kanske har du någon bra idé om event - tveka inte att 
höra av dig!

Ceremoniutskottet  (CeremU)
Informerar om klädkoder och etiketter till sittningar. Ut-
skottets Sångmästare lyfter fram det bästa ur sångboken. 
Arrangerar även medaljutdelning samt har hand om design 
av sektionsmärken/attiraljer och försäljning av dessa. Sugen 
på att veta mer om traditioner på A? Då har du kommit 
rätt!

Informationsutskottet ( InfU)
Har hand om sektionens grafiska design och kommunika-
tion. I våras startades t.ex. den väl omtyckta sektionstidning-
en A4 som gärna tar emot fler skribenter. InfU står även för 
alla snygga posters till event. Är detta något du är sugen 
på, eller tycker du kanske att A-sektionen bör skaffa merch? 
Gå med i InfU!

Jämlikhetsutskottet (JämlikA)
Arbetar för en jämlik och jämställd sektion genom likabe-
handling- och diskrimineringsfrågor.Till JämlikAs ordförande 
kan du vända dig med problem och funderingar kring 
dessa frågor. Utskottet håller i föreläsningar/seminarium 
inom ämnet och utgör ett stöd för studenterna på A-sektio-
nen.

Näringsl ivsutskottet (NärU)
Arbetar med att knyta viktiga kontakter mellan näringsliv 
och studenter på A för att du som student vid ett tidigt sta-
dium av utbildningen ska få möjlighet att utvidga kontakt-
nätverket och få en inblick i arbetslivet. NärU anordnar bl.a. 
Arkipelago, Alumni talks, lunchföreläsningar och workshops, 
för att nämna några.

Utskotten

Sexmäster iet (Sexet)
Om det ska hållas i en bar eller sittning är det med största 
sannolikhet Sexmästeriet som håller i tillställningen. Sexets 
främsta uppgift är att hålla stämningen och gemenskapen 
uppe här på A, och för det krävs det folk som har intresse 
för matlagning, servering eller bartending. Känner du dig 
träffad? Ta kontakt med sexet för att gå med!

Studierådet Ark itektur (SRA)
SRA är elevernas röst gentemot programledningen på Arki-
tektutbildningen. Målet är att alla studenter ska må så bra 
som möjligt och att utbildningen är den bästa den kan vara. 
SRA arbetar med utvecklingsarbete med lärare och skolled-
ning och anordnar informationskonferenser för att förbättra 
din tid på skolan.

Studierådet Industr idesign (SRID)
SRID är elevernas röst gentemot programledningen på Indu-
stridesignutbildningen. Viktigt är att utbildningskvalitén hålls 
hög på programmet och stämningen i ritsalarna är bra. Om 
något saknas eller kan läggas till i utbildningen framför SRID 
det till programledningen. Gå med och tyck till!

Internationel la Utskottet
Sektionens internationella utskott som anordnar evenemang 
för internationella studenter såsom middagar, bakning, jul-
fester etc. Utskottet behöver alltid fler engagerade studenter 
som vill göra tiden på LTH för utbytesstudenterna oförglöm-
lig. Utskottet informerar också de egna studenterna om hur 
du går tillväga för att åka iväg på utbyte.

Phøset
En projektgrupp som ansvarar för att planera och genom-
föra A-sektionens nollning som pågår under de första fyra 
veckorna för dig som ny student på sektionen. I år är de sex 
mystiska figurer som lägger ner hjärta och själ för att du ska 
få det bästa tänkbara välkomnandet!
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I norra delen av Lund, bara några 
minuter på cykel från stadens centrum, 
ligger LTH. Där kommer du att studera 
tillsammans med ca 7000 andra 
studenter så det myllrar alltid av folk.

Mitt på LTH ligger Kårhuset där 
höstterminens hälsningsanförande hålls 
på morgonen din första dag. Därefter 
visas du över till A-huset, arkitekternas 
främsta tillhåll, respektive IKDC (Ingvar 
Kamprad Design Centrum) där du som 
läser Industridesign kommer att tillbringa 
större delen av din utbildning. De båda 
husen sitter ihop via en glasgång och 
brukar därför ofta ses som två delar av 
en och samma byggnad.

TEKNOLOGKÅREN
Som student vid Lunds Tekniska 
Högskola, den tekniska fakulteten på 
Lunds Universitet, kan du bli medlem i 
Teknologkåren, TLTH. Det är Lunds största 
studentkår och bedriver både studiebe-
vakande verksamhet, näringslivskontakt 
och fritidsaktiviteter såsom sportaktivite-
ter, caféer, sittningar, baler och nollning. 
Kåren bedriver mycket verksamhet 
centralt, alltså för hela LTH, men den 
absolut största delen av verksamheten 
bedrivs på de olika sektionerna. TLTH är 
uppdelad i elva sektioner, där 
A-sektionen är den femte som bildades.

Det är frivilligt att bli medlem i Teknolog-
kåren och engångsavgiften på 300 kr är 
väl värd sina pengar. Gå in på www.tlth.
se och klicka dig vidare till student och 
bli medlem.

Mecenatkortet är vad som 
kommer bli din kårlegitimation, 

ditt så kallade kårleg. Det kan 
ta några dagar för kortet att 
komma fram men under tiden 
kan du använda dig av hem-
sidan medcheck.tlth.se eller 
mecenatkortets egna app 
för att påvisa ditt medlem-
skap. Du måste vara med-
lem i Teknologkåren för att 
få delta i nollningen och alla 
kommande kårevenemang. 

De dagsaktiviteter som äger 
rum under vecka 0 (första noll-

ningsveckan) får du dock delta 
i även om du skulle välja att inte 

bli medlem eftersom de anordnas 
av programledningen och 

studie- och yrkesvägledningen.

LTH
Vår vision är att skapa rum för bättre liv.
För oss innebär det att skapa arkitektur
som sätter människan i centrum och 
möter dagens behov, utan att sätta 
krokben för kommande generationer.
Ett exempel på det är förskolan Hop-
pet. Innovationsprojektet som inte bara 
ska bli en trygg punkt för många barn 
och en trivsam arbetsplats, utan också 
strävar efter att bli helt fossilfritt. Vi rita-
de även Sveriges första Noll CO2-bygg-
nad – Lidls butik i Visby – vinnare i 

Årets Bygge 2021. Med hjälp av digitala 
verktyg hittar vi de mest ekologiskt och 
socialt hållbara lösningarna för varje 
projekt. Det vore såklart inte möjligt utan 
bra kollegor. Vi är 500 medarbetare på 
15 kontor i tre länder, vilket gör oss till ett 
av Skandinaviens
fem största arkitektföretag. Du hittar 30 
av oss på vårt kontor i Malmö, 
Välkommen till oss!
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IKDC

A-HUSE T

E-HUSET

MASKINHUSET

MA TTEHUSET

MA TTEANEXE T

STUDIECENTRU M

FY SICUM

SJÖN SJØ N

ÖN Ø N

V-HUSET
KÅRHUSET

KEMICENTRUM

Karta över Campus

MÅLA      
CAMPUS LILA

Denna karta ger en liten 
överblick av campus och var de 

olika husen ligger. De färgade prick-
arna visar var de olika sektionernas 

monument är placerade. Tradition är att 
måla de andra sektionernas monument 
i sin egen sektions färg. Vi ska alltså för-
söka hålla alla monument lila så länge 
som möjligt. Utöver monumenten finns 
även ‘Telefonkiosken’ på ön Øn 

i sjön Sjøn som även den ska 
vara lila förstås. Känner du 

dig manad? 

Teknologkåren är uppde-
lad i elva sektioner; 
fristående föreningar som 
är nära knutna till Tekno-
logkåren.

Sektionerna omfattar ett 
eller flera utbildningspro-
gram och har hand om 
frågor som är specifika för 
de egna programmen. De 
bedriver i stort sett samma 
sorts verksamhet som Tek-
nologkåren, men i de fles-
ta fall i något mindre skala 
och med en mer specifik 
målgrupp.

Sektionerna räknas alltid 
upp i kronologisk ordning i 
förhållande till när de grun-
dades (så även här till hö-
ger).

KFS 
Studiecentrum
En butik nära studenterna 
inne i LTH Studiecentrum. 
Här hittar man förutom 
kompendier och kurslitte-
ratur, profilkläder, mössor, 
kontorsmateriel, USB-min-
nen med mera.

Teknisk fysik, teknisk 
matematik, teknisk     
naturvetenskap

Elektroteknik,   
Medicin och teknik

Maskinteknik, 
Maskinteknik med 
Teknisk Design

Väg- & vattenbygg-
nad. Brandingenjör, 
Lantmäteri,  
Riskhantering

Arkitektur,  
Industridesign

Kemiteknik,  
Bioteknik

Datateknik, In-
formationsteknik, 
Kommunikations-
teknik

Doktorander,  
Forskarstuderande

Högskoleingen-
jörsutbildningar. 
Tekniskt basår

Ekosystemsteknik

Industriell ekonomi

Mattehuset

E-huset

Maskinhuset

V-huset

A-huset & 
IKDC

Kemicentrum

E-huset

Runtom på hela 
LTH

Campus 
Helsingborg

Kemicentrum

Kemihuset

Sektioner
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på allt. Om det är något du tycker 
är kul eller det är något du vill testa 
så för all del, kör på. Men se till att ta 
en ledig kväll när du känner att du 
behöver det och kanske plugga nån 
gång då och då. 

Nollningen är gjord för att det ska 
finnas något för alla, inte för att man 
ska göra allt, även om vissa försöker. 

Återigen, välkommen hit och jag 
hoppas du kommer ha en trevlig 
nollning!

Arvid Lillängen, Nollegeneral 2021

Hejsan, och välkommen till LTH!

Jag heter Arvid Lillängen och har det 
hedrande uppdraget att vara 
Nollegeneral på Teknologkåren. Jag har 
tillsammans med Nolleamiralen och alla 
nollningansvariga på Teknologkårens 
Sektioner jobbat hårt för att du och dina 
kompisar ska ha en fantastiskt start på 
LTH!

Vi är alla ofantligt glada över att du valt 
att studera på LTH. Det är många olika 
saker som är inplanerade under de 
kommande veckorna och vi hoppas att 
du kommer ha det trevligt under 
nollningen. Du kommer få veta mer om 
din framtid som ingenjör. Du kommer 
kunna gå på magnifika sittningar. Du 
kommer bekanta dig med lund, kanske 
bada i sjön sjøn, gå på lunchföreläsning-
ar, plugga, och kanske skaffa vänner för 
livet!

Nollningen kommer vara händelserik 
och den kanske ser lång ut i början men 
det kommer inte dröja länge innan man 
undrar hur det redan har gått så 
många veckor, så se till att ta vara på 
tiden. Jag kan dock också ge 
rådet att man behöver inte vara med 

Frida Johansson
NolleAmiral 21/22

Hej! 

Mitt namn är Frida och jag är årets Nol-
leamiral!
Jag är alltså en av de många personer 
som har 
jobbat för att du ska få den bästa möjliga 
nollningen. 

Uppdraget som Nolleamiral går ut på att 
tillsammans med øverstarna planera och 
utföra kårens evenemang såsom dragg-
ningen, 
Nollehelgen och S-phesten. 

Det kommer vara mycket kul som händer 
nu under nollningen så se till att ha så 
roligt som möjligt och träffa många nya 
vänner, men glöm inte bort att ta några 
vilodagar och att gå på föreläsningarna!
 
Till sist vill jag bara säga att om du ser 
mig gå runt på campus så får du mer än 
gärna komma fram och hälsa! 

Välkommen till LTH-familjen och jag hop-
pas att du får en Magisk Nollning!

Frida Johansson 
Nolleamiral 2021

NolleAmiral
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Kårordförande
Theo Nyman
Kårordförande 21/22
Hej och varmt välkommen!

Så härligt att du har tagit dig till Lund 
och LTH - stort grattis! Jag heter Theo 
Nyman och jag är Kårordförande för 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska 
Högskola (TLTH). Normalt är jag också 
student på LTH men i år tar jag och flera 
andra studenter studieuppehåll för att 
jobba heltid på Teknologkåren och se 
till att din studietid här blir så bra som 
möjligt!

Din tid som student kommer att erbjuda 
unika upplevelser och utmaningar. Med 
dig på vägen följer din sektion, som en 
klippa i stormen. Varje utbildningspro-
gram på LTH är kopplat till en av elva
sektioner som har insikt i de utbildnings-
frågor som rör just dig. De kommer att 
ta emot dig med öppna armar och 
ställa upp i vått och torrt! Teknologkåren 
med sina sektioner arbetar för att din 
utbildning ska fortsätta vara en av de 
bästa i Sverige och ständigt förbättras. 

Vi ser till att det finns kontakt med 
näringslivet och har evenemang såsom 
arbetsmarknadsmässan Arkad, och vi ser 
till att det erbjuds fritidsaktiviteter som
idrottsaktiviteter, en sångtävling, baler 
och inte minst nollningen!

De närmaste veckorna kommer 
nollningen förhoppningsvis guida dig in i 
högskolestudierna och Lunds studentliv, 
även om det kan se lite annorlunda ut i 
år på grund av corona. 

Nollningen kan kännas stor och 
förvirrande men tveka då inte att ta 
kontakt med någon på din sektion 
eller oss på Teknologkåren så hjälper vi 
till med vad vi kan.

Nollningen på LTH är fantastiskt 
spektakulär och jag är ärligt avundsjuk 
på dig som har det framför dig. Om 
jag får komma med ett råd så är det 
att verkligen ta chansen att uppleva 
nya saker, träffa nya människor och 
utforska studentlivet. Här finns något 
för alla!

Återigen, varmt välkommen nyblivna 
teknolog! Har du frågor så har vi svar 
på Teknologkåren, och vi finns här för 
dig!

Vi ses i höst!

Theo Nyman
Kårordförande 21/22
Teknologkåren vid Lunds Tekniska 
Högskola

Lund är en stad starkt präglad av 
universitetet. En riktig studentstad. 
Av Lunds ca 100 000 invånare är inte 
mindre än 45 000 studenter och det 
märks! I Stadsparken, på uteservering-
ar, på cykeln på väg till föreläsningen, 
i nationskön, ja, överallt vimlar det av 
entusiastiska och glada studenter. Vill 
du veta mer om vad som händer i sta-
den? Gå in på www.studentlund.se!

NATIONER
En viktig ingrediens i det som gör Lund 
till en så underbar stad att plugga i är 
nationerna. Det är valfritt att vara med 
i en nation, men det är något du defi-
nitivt inte vill missa! Nationerna drivs av 
studenter från massor av olika utbild-
ningar och de ordnar alla möjliga sor-
ters aktiviteter vid sidan om studierna. 
Några exempel på aktiviteter är: res-
taurangverksamhet, sportaktiviteter, 
luncher, kulturevenemang och natt-
klubbar.
Det finns 13 nationer i Lund som alla 
har lite olika inriktningar. Läs gärna på 
om dem innan du bestämmer dig för 
vilken just du ska gå med i. Oavsett vil-

ken nation du är med i är du välkom-
men att delta i de flesta aktiviteter på 
de andra nationerna, och det går all-
tid att byta om man upptäcker något 
man tidigare missat. Nationerna var 
från början sammanslutningar för stu-
denter från samma hemtrakter och är 
därför döpta efter landskap, orter eller 
regioner. Idag får man dock gå med i 
vilken nation man vill oavsett var man 
kommer ifrån.

När du valt nation anmäler du dig som 
Novisch på deras expedition. Oftast 
har de speciella öppettider för Novi-
scher, detta kan du se på nationens 
hemsida.

Ett par veckor efter att du skrivit in dig 
på nationen och betalat din termin-
sräkning får du sedan ett studentkort. 
Detta, tillsammans med giltig legitima-
tion, gör att du kan utnyttja nationer-

Känner du dig 
orättvist behandlad?
Om du någon gång upplever att 
dukänner dig orättvist behandlad i 
dina studier eller på andra arrange-
mang som du besöker under din 
studietid så har Teknologkåren ett 
anonymt formulär för att ge feedback 
och kritik genom. 

 Formuläret nås på www.tlth.se/klaga .

Studentstaden Lund

Om du mår dåligt eller känner att du 
behöver någon att prata med så finns 
det även stödresurser på campus 
i form av Studentpräster, Kuratorer 
och Studenthälsan som finns till för din 
trygghet och välmående. 

Kontaktuppgifter för dessa går att 
hitta genom en sökning på
internet, då kontaktuppgifter kan up-
pdateras i samband med att beman-
ning förändras.

Ta hand om dig och dina kamrater!
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nas olika verksamheter. Innan du får 
ditt nationskort (studentkortet) får du till-
gång till nationernas verksamheter ge-
nom att visa upp ditt antagningsbesked 
som måste vara stämplat av din nation.

Om du vill kan du engagera dig i 
din nation, och kan då ibland få förtur 
till bostad på nationen. Jobba kan du 
göra på vilken nation som helst. Mer in-
formation om de olika nationerna och 

dess verksamheter finns på respektive 
nations hemsida. För Smålands nation 
gäller lite speciella regler då de står 
utanför Akademiska Föreningen och 
samarbetet mellan de olika nationer-
na. Vill du vara med i Smålands rekom-
menderas därför att vara stödmedlem 
i ytterligare en nation, för att få tillgång 
till bl.a. AF-bostäder och de andra na-
tionernas verksamheter.
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Tips & Tricks
BUTIKER
– Glöm inte att många butiker erbjuder 
studentrabatt med Studentkortet eller 
Mecenat.
– Ljungbergs Artist har Lunds trevligaste 
butikspersonal.

CAMPUSBOKHANDLEN
Här kan du köpa både ny och begag-
nad kurslitteratur. Lika smidigt är det 
även att sälja böcker genom oss.

MAT
–  Har du hört talas om ICA?
– Hilbert café i Mattehuset har goda 
och billiga lunch(föreläsnings)mackor.
– Bryggan Café på IKDC!
–  A-Phøs brukar hänga på Gott och 
Nära. Infoga signatur från pizzabagaren 
här:

ÖVRIGT
–  Mejeriet är ett trevligt ställe med 
många konserter, kan vara värt att 
hålla ett öga på. 
–  Om du blir förman på nationer får 
du gratis inträde på nationsklubbar, 
är du aktiv inom TLTH får du bl.a. me-
ritpoäng! 
–  Skaffa cykel eller möjligtvis rullskrid-
skor, det är inte kul att alltid behöva 
komma fram sist.
–  Ansök om bostadsbidrag och glöm 
inte att skaffa en hemförsäkring, Hed-
vig har ett bra erbjudande för hem-
försäkring till dig som ny student på 
A-sektionen i år!
– På FixaTill på Fäladstorget erbjuder 
kommunen träverkstad, symaskiner 
och olika workshops med inriktning 
på återbruk.



AFB
Den största bostadsföreningen för 
studenter i Lund är AFB (Akademiska 
Föreningens Bostäder). Hos AFB finns 
allt från små korridorrum till stora lä-
genheter. För att få bostad hos AFB 
måste du vara medlem i Akademiska 
föreningen, AF. AF Bostäder har en 
novischlottning i slutet av sommaren 
som du bör anmäla dig till. Gå in på 
www.afb.se redan idag.

BOSTADSBOLAG
Hos bostadsbolagen är det lång vän-
tetid på lägenheter. Men det kan 
ändå vara värt att hålla koll på deras 
hemsidor, www.lkf.lund.se och www.
hsb.se.

PRIVAT
www.bopoolen.nu, www.studentlya.
nu och www.blocket.se har nätba-
serade privata annonser. Här kan du 
titta på bostadsannonser som andra 

lagt in eller söka själv.

CYKEL
Det absolut bästa, effektivaste och van-
ligaste sättet att ta sig fram i Lund är 
med cykel. Det tar då sällan mer än en 
kvart att ta sig mellan två ställen i sta-
den och trafiken är helt anpassad efter 
de många cyklarna. Kolla Blocket eller 
lappar på ICA efter en schysst cykel och 
skaffa ett ordentligt lås, helst två, då 
många cyklar i Lund blir stulna - både 
nya och begagnade. Glöm inte cykel-
lampan, det är olagligt att köra utan!

AK ADEMISK KVART
Den akademiska kvarten är ett be-
grepp som finns över hela Lund. Den 
akademiska kvarten (15 min) innebär 
generellt att man börjar en kvart efter 
utsatt tid men gäller enbart på hel-
timmar. Alltså 13:00 betyder 13:15 men 
16:15 betyder inte 16:30. På vardagar 
efter kl. 18.00 samt på helgerna talar 
man om dubbelkvart d.v.s. 30 minuter.

Om man menar att någonting faktiskt 
börjar på utsatt tid använder man ut-
trycket ‘prick’ förkortas (.) för akade-
misk kvart och uttrycket ‘prickprick’ 
förkortas (..) för dubbelkvart.

Den akademiska kvarten är en gam-
mal tradition som kom till då många 
studenter inte hade råd med klocka. 
När kyrkklockan ringde visste de att 
det hade en kvart på sig att ta sig till sin 
föreläsning. På kväll och helger gällde 
dubbelkvart för att man skulle ha till-
räckligt med tid för att få på sig fracken 
eller balklänningen. En förvirrande tra-
dition som kommer att göra dig smått 
galen ibland, men det är en dröm på 

morgonen.

Bostad NATIONER
De olika nationerna har även ett 
stort utbud av rum och mindre lä-
genheter. För mer information; ring 
eller kolla varje nations hemsida.

OBEROENDE ORGANISATIONER
Michael-Hansen Kollegiet (046-13 
84 57) är en stiftelse som delar ut sti-
pendier och boende till duktiga och 
ibland även till inte fullt så duktiga 
studenter. Studentska gården, (046-
211 45 00) är en bostadsorganisation 
enbart för kvinnor. Thomanders (046-
211 78 80) tar enbart emot män.

AKUT
Glöm inte att det finns närliggande 
städer och orter där man kan hitta 
boende. Om det skulle 
luta mot en park-
bänk så är det 
mer värt att 
pendla.
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Ordlista
A-huset: Stora tegelhuset norr om V-huset där arktitekterna håller till. 

IKDC: Ingvar Kamprad DesignCentrum. Ett hus skänkt av Ingvar Kamprad.

A-Kavajen: Sektionsklädsel. A-kavajen är A-sektionens motsvarighet till de övri-
ga sektionernas ouverall.

A-Sexmästeriet: Ett härligt gäng A:are som mättar era magar  under sittningar-
na!  Man känner ofta igen dem på deras breda leenden! Le tillbaka, det lönar sig! 

AF: Förkortning för Akademiska Föreningen. Varje Lundastudent är automatiskt 
medlem i föreningen när terminsräkningen på nationen är betald (med undantag 
för smålands nation) Föreningen äger AF-borgen och AF-bostäder (www.afb.se) 
De har utskott för spex, studentaftnar, baler, karneval och mycket mera!

AF-borgen: Ovanstående förenings mycket pampiga huvudkvarter nere i Lund-
agård. Här hålls det baler, stora fester och spex  hela året runt!

Alice: 1) En flicka som trillande ner i ett hål. 2) Lila eka i Sjön sjøn som ägs av 
A-Phøs 16.

Bytis: Student från annat land. Gillar att festa

Café Bryggan: Café Bryggan är beläget på IKDC och för ca 70 kr  serverar de 
dig dagens lunch med kaffe och påtår.

CSN: Om du håller dem på glatt humör, får du pengar, som du behöver. 
www.csn.se

Deadline: Något som upprepade gånger under terminen infinner sig då ett 
projekt ska vara klart.

Delphi: 1) Stad i antika Grekland, känd för sitt orakel. 2) Studentbostadsområde i 
Lund, beläget nära LTH. 

Delphivrål: Ångestfyllt, hjärtskärande, utdraget vrål som kan höras på delphi 
med omnejd varje kväll klockan 23:00 under tentaveckorna.

Eftersläpp: Efterfesten som oftast följer en sittning med högljudd musik, bar, 
dansgolv och fett ös!

Etikett: Något som varje student borde ha under sittningarna. Kan försämras 
under kvällens gång. För att undvika detta, se sångboken

ET - slasque: Fest efter Tentaperioderna där man försöker rensa ut onödig
inlärda kunskaper inför nästa läsperiod.

Exjobbare: Riktigt gamla studenter (5or, 6or, 7or, 8or..ja du fattar) som filar på 
sitt examensarbete. Är förunnade diverse fördelar jämfört med yngre studenter.

Fullskalelabbet: Multifunktionell lokal ursprungligen avsedd till fullskalelabora-
tioner belägen i A-huset. Här sker utställningar, workshops och genomgångar.

Gasque: Finare fester för teknologer, t.ex Nolleqasque. Om du blir inbjuden till en 
fest där högtidsklädsel gäller, ska du gå på bal, kungamiddag eller kanske t.o.m 
Nobelfesten innebär det att du måste bära frack/balklänning eller högtidsdräckt. 
(Folkdräckt).

Genomgång: Även projektredovisning, kritik. Är en examinationsform där ditt 
projekt kritiseras av oerhört erfarna  professorer, lärare, exjobbare som tänder på 
sina egna röster.

Gyckel: Är ett kort framträdande som oftast framförs av ditt eller annan sektions 
Phøs/Fös/Stab.

Heltidare: Person som jobbar heltid inom nation eller Kåren.

Ljungbergs: Bra artistbutik med mycket material som du kommer att behöva till 
din utbildning. Hit kommer du gå många gånger! Dina Phaddrar visar vägen!

Lundakarneval: Stor folkfest i Lund vart fjärde år med karnevalståg, konserter, 
spex och ett smockfullt Lundagård. Nästa gång 2022.

Kårhuset: Teknologkårens, (TLTH) hus på LTH-området. Innehåller kårens kansli 
och expedition, restaurang, aula, gasquesal, innebandyplan, bastu, och punch-
veranda.

KFS: Teknologkårens bokhandel, ligger nära till hands i Studiecentrum. Där finns 
ett litet utbud av material som kan vara till användning under de olika projekten.

Lophtet: Festlokal bakom kemicentrum, där hålls många fester, och ET-slasque. 
Byggnaden är en föredetta svinstia eller... är den kanske fortfarande det?

Läsvecka: För att särskilja oss studenter från vanliga människor så använder vi 
läsveckor istället för vanliga veckonummer. Läsvecka 1 är första läsveckan.

LTH: Lunds Tekniska Högskola som bildades 1961. Utgör den tekniksa fakulteten  
vid Lunds universitet. Det är här du studerar.

Lundagård: Härlig park som inkluderar såväl Universitetshuset som AF-borgen 
och som under fina dagar fylls av A-studenter och andra lundesnare 
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Mellanfest: Inträffar mellan sittningens dessert och insläppet till eftersläppet.

Monument: Alla sektioner har sina egna monument. För A är det pennan  på 
gräsmattan mellan IKDC och A-huset. Under nollningen  är det tradition att under 
nattetid måla de andras monument i sin egen sektionsfärg. Även telephonkiosken 
på Ön øn ska målas.

Nolla: 1) siffra som inte betyder nånting. 2) Nybliven student på teknisk högskola.

Nollegeneral: En person som står ovanför øverphøsen och øverstarna, och är 
utsedd av TLTH.

Novish: Nyantagen student vid Lunds Universitet, även kallad nolla. 

Omtenta: Som tenta, fast en (?) gång till. Tionde gången samma tenta skrivs skall 
högtidsdräckt bäras. 

Pepparna: Ett peppig gäng som hjälper Phøset att hålla stämingen på topp 
under nollningen!

Phadder: Elev från högre årskurs som hjälper er Nollor genom de första veckorna 
i skolan.

Phaddergrupp: Se Phadder, multiplicera med sex och addera 15 st andra 
nollor.

Phøs: Nollans outtömliga källa till information, roligheter och galna upptåg under 
nollningen. Känns igen på de s(p)exiga kostymerna.

Sexa: 1) tackfest för sexmästeriet efter festen. 2) Måltid som intas oförskämt sent 
(okristligt tidigt) på bal.

Sexmästare: Utskottsorförare inom sexmästeriet som tillsammans med sina funk-
tionärer lagar/serverar all den goda maten till sittningarna eller håller i barer och 
eftersläpp.

Sittningar: En sittning är en livad middag i sällskap med andra studenter där man 
både äter, dricker och sjunger. Klädsel och kulinarisk nivå varierar. Var god och se 
vett och etikett i sångboken.

Skalman: A-sketionens maskot.

Skånska: Underbar dialekt som du av praktiska skäl bör lära dig att förstå.

Slasque: Ouverallsittningar eller slaquer är fester där sektionsklädsel/ ouverall, 
gäller som klädkod. För A-sektionen gäller altså A-kavajen.

Sjön sjøn: Sänka mellan mattehuset och E-huset , en rest från tegelbruket som 
fanns här innan LTH byggdes. Innehålkler någonting som frånbörjan var vatten. I 
Sjön sjøn ligger Ön øn och på Ön øn står telefonkiosken telephonkisonen.

Sparta: 1) Stad i det antika Grekland där folk levde enkelt utan onödig lyx. 2) 
Studentghetto av betong i Lund där folk lever enkelt och utan onödig lyx.

Spex: Är en längre musikalisk och komisk föreställning som utförs på scen av spexi-
ga varelser. Kallas i övriga Sverige för teater.

Sångboksinsjungning: Din stora chans att lära sig vett och ettikett inför 
kommande sittningar. En och annan bordsvisa kan också behöva övas in. Bra att 
kunna

Telefonkiosken Telephonkiosken: Finns till beskådning på Ön øn och ska vid 
nollningens slut helst vara i färgen lila.

Teknolog: En sådan är du, fast lite finare och lite bättre. Annat namn för student 
på LTH.

Teknologmössan: Alla teknologer får, efter genomförd nollning, bära teknolog-
mössan. Det är en vanlig studentmössa där ena sidan är utdragen till plös vari det 
hänger en svart tofs. Spegaten är den färgade ringen som fästes på tofsen. För 
varje nytt år hänger du på en ny.

Tenta: Examinationsform där man på ett papper ska visa allt man kommer ihåg 
och försöka dölja det man inte kommer ihåg.

Thaivagnen: Foodtruck bakom IKDC som ger dig en god Thailunch för en 50-
lapp.

TLTH: Teknologkåren vid LTH. Teknologernas fackförening som håller till i 
kårhuset.

Truls och Trula: Manliga och kvinnliga LTH-teknologer kan alltid kallas för Truls 
eller Trula. Används aldrig i vardagligt tal.

Ångest: Se deadline och tenta.

Ön Øn: Ö i Sjön sjøn. Är oftast obebodd, utom under Regattan, då den är så 
överbefolkad att den nästan sjunker. Telefeonkisoken telephonkiosken där på ska 
såklart vara lila.




