


In the city of the jungle.
And the holy choir mumbles.

Now is the time.



Innehållsförteckning

Introduktioner
 Wälkommen.............................
 Phøset.......................................
 Styrelsen hälsar.........................
 Kåren........................................
Wälkommen till Lund
 Stadskarta.................................
 Staden Lund.............................
 Nolleschema.............................
 Nollningen - vad är det?...........
 Alkohol.....................................
 Phaddergrupper........................
Utbildningen 
 Upplägget.................................
 Kurator......................................
 En Lundabos funderingar..........
 Campuskarta.............................
 Sektionsguide...........................
 Att göra första veckan...............
 Ordlista....................................
 Tips från Phøset........................
 En sista uppmaning...................

1
2
5
13

15
17
21
25
28
29

32
33
34
35
36
38
39
43
44



Wälkommen

I tusentals år har phøset ostört och planlöst vand-
rat över jorden. Med Din ankomst nalkas föränd-
ring. Øwerphøs Zalqin har sammankallat sina 
fem rådgivare från landmassornas alla hörn. Från 
de levande kullarna, den djupa skogen, den om-
slutande kusten, de massiva bergen och de vida 
slätterna har phøset lämnat sina hemtrakter för 
att tillsammans ta sig an nästa utmaning. Med 
beslutsamma steg har vi vallfärdat för att möta er 
i Lund. Endast med Er entusiasm och gemensam-

ma eko-anda kan vi finna ro igen.

Phøset har sett mycket fram emot Din ankomst.

Var hälsad, Phøset
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Øwerphøs Zalqin
Naturligt habitat: 
Okänt

Bästa kombon: Träd.  
Källa till livskraft: Torra skämt. 
Det här ville jag bli när jag var en 
spor: Horny.

Phøs Charga
Naturligt habitat: 
De Levande Kullarna

Bästa kombon: Tyska + aerobics
Källa till livskraft: Getters ljuva 
stämma.
Det här ville jag bli när jag var en 
spor: Bergakungen.
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Phøs Qavalti
Naturligt habitat: 
Den Djupa Skogen

Bästa kombon: Blommor och
bin.
Källa till livskraft: Mexikanska 
drycker. 
Det här ville jag bli när jag var 
en spor: Tall.

Phøs Tirnaxola
Naturligt habitat: 
Den Omslutande Kusten

Bästa kombon: S(p)ex on the 
Beach.
Källa till livskraft: Barfotadans.
Det här ville jag bli när jag var 
en spor: Sjöjungfru.
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Phøs Yoldia
Naturligt habitat: 
De Massiva Bergen

Bästa kombon: Sång och 
dans 
Källa till livskraft: Vätske- 
ersättning.
Det här ville jag bli när jag 
var en spor: Delphiskötare.

Phøs Yuzali
Naturligt habitat: 
De Vida Slätterna

Bästa kombon: Chips och 
armhävningar. Samtidigt.
Källa till livskraft: Överdrivna 
mängder mat.
Det här ville jag bli när jag var 
en spor: Fittaste överlevaren
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Hej och varmt välkommen till W-sektionen! Kicki heter jag 
och det är jag som är Ordförande på denna underbara turkosa 
sektion. Varje vecka har jag möte med styrelsen där vi plane-
rar för sektionens framtid och fikar. I min post ingår det att ha 
uppsikt över de olika projekt och saker som sker på sektionen 
och dess olika utskott, vilket är väldigt roligt. Jag har även 
en mycket regelbunden kontakt med Teknologkåren och de 
andra sektionsordförandena. 

Du har nu en intensiv period framför dig med nollning och 
allt vad det innebär. Det är en unik upplevelse att så många 
glada studenter lagt ner en så otrolig mängd tid och energi 
på att förbereda en mottagning för just dig, så njut av det så 
mycket som möjligt. Min uppmaning till dig är att ta till vara 
på dessa roliga veckor så gott som möjligt men glöm inte bort 
att ta hand om dina studier och din hälsa också.
Om du har några frågor kring utbildningen eller sektionen så 
är du varmt välkommen att kontakta mig eller vem som helst i 
styrelsen, så ska vi se till att försöka svara så fort som möjligt. 
Vi strävar alla efter att ge dig den bästa möjliga starten på din 
tid här på LTH. 
Det är med stor glädje jag välkomnar dig till vår ekofamilj, 
och jag hoppas att du kommer att trivas 
lika bra som jag gör!

Warma hälsningar,

Kicki Lissborg
Ordförande, W-sektionen
w-ordf@tlth.se

Ordförande hälsar
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Hej Nollan! Jag heter Ylva och är W-sektionens Sekreterare. 
Genom posten får jag inblick i vad som händer på vår sektion 
och får ha en del i allt som händer. Att få besöka det topphem-
liga arkiv X är såklart nästan lika roligt. 
Min roll i styrelsen är att vara den ständiga sekreteraren på våra 
möten och att vara vår fina ordförandes högra 
hand. När styrelsen inte har möten sköter jag 
det administrativa som krävs i sektionen. Stor 
kram och varmt välkommen till Eko!

Ylva Selander 
Sekreterare, W-sektionen
w-sekr@tlth.se

Resten av styrelsen hälsar

Öppettider
måndag - fredag
11:30 - 15:00
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Hej på er! Elin heter jag och jag är sektionens Kassör. Kassören 
är den som har koll på sektionens ekonomi, betalar och skickar 
fakturor, räknar kassan och för bok. Alla inkomster och utgifter 
bokförs med hjälp av de två ständiga kompanjonerna debet 
och kredit. 

Mitt råd till dig som är ny på Eko är att kasta dig in i den turkosa 
gemenskapen utan förbehåll. Se dig omkring i din phadder-
grupp, där har du vänner för livet och framtida 
jobbarkompisar. Välkommen till ett smörgås-
bord av episka minnen, galna människor och 
oändliga möjligheter till engagemang.

Elin Henriksson
Kassör, W-sektionen
w-pengar@tlth.se

Africa - Daily Market - And African Food

Adress: Lilla Södergatan 7, 223 53 Lund
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Hejsan! InfU-utskottet på Ekosystemtekniksektionen skiljer 
sig från de andra sektionerna detta år då vi inte har någon In-
fU-chef för utskottet. I år har vi löst det genom att medlemmar 
i utskottet turas om att skicka ut wekobrevet och tillsammans 
ansvarar för att ge ut tidningen Ekolodet. Vi ansvarar även för 
Wekobrevet på mail, så att du inte råkar missa några roliga 
evenemang! Det bästa med InfU är våra roliga lunchmöten 
där vi spånar idéer till nästa tidning och när vi har vårt åter-
kommande och spännande inslag ”InfU Testar” i tidningen.

InfU - utskottet, W-sektionen
w-infochef@tlth.se
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Hej Nollan! Välkommen till Ekosystemteknik, det bästa pro-
grammet på LTH! Jag heter Norea Cardell och är sektionens 
PR-chef med ansvar för att hjälpa nya studenter att hitta till vår 
utbildning. Tillsammans med mitt underbara PR-utskott hjälper 
vi bland annat till med Flickor på Teknis, där vi ansvarar för att 
ta hand om och fixa phaddrar till nyfikna gymnasietjejer på 
besök på LTH. PR-chefen har även ansvar för kontakten med 
våra systerprogram vid Uppsala Universitet och KTH – det är 
ju vi tillsammans som ska rädda världen! Vi ses på campus!

Norea Cardell
PR-chef, W-sektionen
w-prchef@tlth.se

Hej! Jag heter Christoffer och är sektionens Jämlikhetsombud. 
Min roll är kortfattat att verka för och främja en jämlik sektion 
och en jämlik studiemiljö för alla dess medlemmar. Till min 
hjälp har jag 12 underbara medlemmar som tillsammans med 
mig utgör JämU. Vi har bland annat anordnat filmvisningar, 
diskussionsluncher och utbildningar.
Om du har frågor kring dina rättigheter som student, om du 
eller någon annan känner dig särbehandlad eller diskriminerad 
eller bara vill prata lite så tveka inte med att höra av dig. 
Warmt wälkommen till LTH & 
Ekosystemteknik! Kram!

Christoffer Orinius
Jämlikhetsombud, W-sektionen
w-jamo@tlth.se

10



Hej Nollan och Wälkommen till Ekosystemteknik! Mitt namn 
är Magnus och jag är Sexmästare. Av namnet börjar kanske 
tankarna flyga iväg till helt andra saker än ingenjörsutbildning 
men det är faktisk en styrelsepost på sektionen. Namnet har 
jag inte själv hittat på (tyvärr inte något min flickvän kallar mig 
heller...), utan titeln härstammar från ordet ”sexa” som betyder 
något i stil med fest eller kvällsmåltid. Tillsammans med mitt 
utskott sexmästeriet eller ”Sexperiment” är jag ansvarig för fest 
och ståhej på sektionen. Vi är alla taggade på att ge dig en så 
festlig start som möjligt.

Magnus Lindén
Sexmästare, W-sektionen
w-sexmastare@tlth.se

Hej Nollan! Kul att du valt att studera här med oss! Om Nollan 
är intresserad av utbildningsrelaterade frågor kan denne vända 
sig till Studierådet. Vi är ca 11 ekosar från alla årskurser som 
tillsammans sysslar med utbildningsövervakning och studen-
ternas rättigheter. Detta innebär bland annat att vi genomför 
kursutvärderingar och hjälper studenter om problem skulle 
uppstå som rör deras studier eller studiesociala miljö. Är du 
sugen på att påverka på riktigt? Gå med i studierådet!

Studierådet, W-sektionen
w-srwordf@tlth.se
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Hej! Vad kul att du också valde eko! Jag har precis börjat 3:an 
och som Källarmästare är min huvudsakliga uppgift att se över 
W-sektionens lokaler, se till att de hålls rena och ha koll allt 
material (t.ex. färg, verktyg, leksaker, etc.) som finns att tillgå.  
Källarmästaren är också utskottsordförande i Programmäs-
teriet, utskottet med högst diversitet på 
W-sektionen. Här finner Nollan Sport-
cheferna, Aktiwerarna, Sångarstridsövers-
tarna, Tandemgeneralerna, Kafémästarna 
och den minsta, men ytterst viktiga, Fan-
bäraren. 

Simon Probert 
Källarmästare, W-sektionen
w-km@tlth.se

Hej Nollan! Som nolla är det lätt att bli snurrig av alla nya in-
tryck och det kan vara svårt att få grepp om vad du egentligen 
ska göra de här fem åren på Eko. Läser du ens ekosystem-tek-
nik, eller eko-systemteknik? (Rätt svar: eko-systemteknik). 
AKG står för Arbetslivskontaktgruppen och hjälper dig att få 
kontakt med näringslivet och anordnar årligen ekosarnas ar-
betsmässodag, känd som W-dagen. Vi hoppas nollningen gör 
dig taggad på eko så ska AKG försöka att även göra dig taggad 
på vad som väntar efter 
dina ekoår!

AKG, W-sektionen
w-akgordf@tlth.se
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Kära nolla! Först och främst vill jag, liksom många andra säkert gjort, gratu-
lera dig till antagningen och hälsa dig varmt välkommen till LTH!

Jag heter Linus Hammarlund och är Kårordförande för Teknologkåren vid 
Lunds Tekniska Högskola. I vanliga fall är jag student men i år har jag till-
sammans med tio andra studenter tagit ett studieuppehåll för att arbeta på 
Teknologkåren för att göra din studiesituation så bra som möjligt.

Du kommer snart att fångas upp i ett hav av nya äventyr och där för att styra 
båten är din sektion. Varje utbildningsprogram här på LTH är kopplat till en 
av elva sektioner som har insikt i de utbildningsfrågor som rör just dig. De 
kommer att ta emot dig med öppna armar och ställa upp i vått och torrt för 
att allt ska lösa sig till det bästa!

Teknologkåren med sina sektioner arbetar för att din utbildning ständigt 
ska förbättras och fortsätta vara en av de absolut bästa i Sverige. Vi ger dig 
möjligheten att knyta kontakter med företag redan under din studietid för att 
du ska få en bild av hur framtiden kan se ut. Dessutom anordnar vi mängder 
av andra sociala aktiviteter du kan ta del av för att göra din studietid så rolig 
som möjlig, t.ex. idrottsevenemang, nollning och baler.

Det första du kommer att få uppleva här är nollningen. Nollningen. Ett lad-
dat ord fullt av förväntningar och förhoppningar. Själv avundas jag dig som 
får chansen att uppleva allt det här för första gången. Mitt personliga råd till 
dig är att njuta så mycket som möjligt av den och ta chansen att uppleva nya 
saker, träffa nya människor och se vad studentlivet faktiskt har att erbjuda!

Återigen, varmt väl-
kommen hit! Har du 
någonsin någon fråga 
eller fundering så finns 
Teknologkåren alltid här 
för dig!

Vi ses i höst,
Linus Hammarlund
Kårordförande 16/17

TLTH:s Kårordförande
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Jag vill först börja med att gratulera dig till att du blivit antagen till Lunds Tek-
niska Högskola, och önska dig varmt välkommen hit! Jag heter Nicolás och 
är din Nollegeneral. Det innebär att jag tillsammans med min Vice, Phøsen, 
Föset, Staben, Øverstarna och studievägledningen har planerat din nollning 
på LTH

Nollningen finns till för att ge dig den bästa möjliga introduktionen till studi-
erna och studentlivet. Det är en tid fylld av roliga aktiviteter av olika karaktär 
som är till för att du ska lära känna Lund, LTH och framför allt de personer du 
kommer plugga med i flera år framöver. Du är nu Nolla, något av det finaste 
man kan vara på LTH, så glöm inte att ta tillvara på den här tiden! Njut, ha 
otroligt roligt och skapa minnen för livet, men glöm inte varför du kom hit från 
första början, att komma igång med studierna är otroligt viktigt. 

Teknologkårens nollning har, precis som din sektion, ett tema och i år är det En 
Rebellisk Nollning. Om du ser ett glatt gäng klädda i mörkgråa rockar vandra 
runt på campus, så kan det vara jag, min Vice och våra följeslagare, Øverstar-
na. Kom gärna fram och prata med oss eller ställ frågor, vi svarar mer än gärna! 
Gilla också vår Facebooksida, En Rebellisk Nollning, så får du stenkoll på allt 
som händer under nollningens gång.

Under nollningen är det mycket som inte är som det först verkar. Var öppen 
och utmana dina fördomar så kommer du vara både klokare och ett gäng er-
farenheter rikare efter att nollningen är slut. Du kommer skaffa vänner för livet, 
och kom ihåg att ta chansen att hitta sådana även på andra sektioner under 
de större evenemangen. Det kommer du att ha glädje av under resten av din 
studietid!

Ett sista ord, ta det lugnt 
och bli inte orolig om 
du inte förstår allt med 
en gång. Se till att nju-
ta ordentligt av din tid 
som Nolla, och grattis 
till de fantastiskt roliga 
veckor du har framför 
dig!

Vi ses i dimman, 
Nicolás Salas
Nollegeneral 2016

TLTH:s Nollegeneral
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Teckenförklaring
Företag
1. Gerdahallen
2. Africa Daily Market
3. Butterick’s
4. Govindas
5. Bernt i Lund
6. Yoga Dojo
7. Mister Minit
Parker:
8. Stadsparken
9. Lundagård
10. Botan(iskaträdgården) 
Torg:
11. Clemenstorget
12. Bantorget
13. Stortorget
14. Mårtenstorget
Övrigt:
15. Centralstationen
16. Botulfsplatsen
17. LTH-området
18. Domkyrkan
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Staden Lund
Lund är en mycket gammal stad. Den har sitt ursprung före 
vår tideräkning och har genomlidit en hel del innan den 
blev studentstaden vi känner den som idag. Det var först för 
400 år sedan som studenterna kom och de har sedan dess, 
kanske mer än allt annat, satt sin prägel på staden i form 
av t.ex. Universitetshuset och AF-borgen. I den sistnämnde 
sker mycket roliga saker som Nollan kan ta del av under sin 
studietid, bl.a. spex och baler.
      
I Lund cyklar alla. Cykeln är ett väldigt praktiskt fordon 
då det är relativt billigt och tar en från A till B på max 15 
minuter. Cykeln är också ett ypperligt sätt att hålla sig i form 
då terrängen i Lund lutar svagt, vilket medför att det är något 
ansträngande att cykla norrut mot LTH. Som cyklist har du 
alltid företräde1.
      
Skulle Nollans cykel gå sönder eller spontanförsvinna (det 
händer) kan denne istället ta sig runt till fots eller med grön 
stadsbuss. Det finns även praktiska tågförbindelser till Malmö 
och andra småhålor i närheten via centralstationen.
     

Nationer     
I Lund finns det tretton nationer som ligger utspridda över 
hela staden. Nationernas uppgift är att bedriva studiesociala 
verksamheter, och på detta sätt skapa ett större välbefinnan-
de för studenterna vid sidan om studierna. Bland annat så 
anordnar de pubar, nattklubbar och luncher, samt innehar en 
del trevliga bostäder. 

      

1 Wikipedia: Sunt förnuft17



Bostad
När Nollan kommer till Lund är det bra om Nollan har 
någonstans att bo, eller i alla fall har någon form av tak över 
huvudet. Kampen om bostad är hård i Lund och för att un-
derlätta för Nollan har Phøset varit så generösa att dela med 
sig av sin uråldriga kunskap gällande bostadsletande.
     
AF Bostäder hyr ut både korridorrum och lägenheter, och har 
många hyresrätter i populära studentområden som det kan 
vara bra att ställa sig i kö till. 
      
Michael-Hansens Kollegium är en stiftelse som delar ut boen-
de och stipendier till studenter. För att stå i kö tar de en avgift 
på 50 SEK/ halvår.
       
Blocket, bopoolen eller studentlya är exempel på hemsidor 
som matchar ihop desperata studenter med någon som söker 
inneboende/vill hyra ut sin lägenhet.
      
Nationerna har korridorsrum som de hyr ut. Ju mer aktiv 
Nollan är inom nationen och dess aktiviteter, desto större är 
chansen att Nollan får tag på ett rum.
      
Grannens kusins kompis kan mycket väl vara en bra lösning, 
om så bara för tillfället. Hör runt med dina bekanta!
Skulle det krisa kan Nollan alltid hyra ett tält och slå upp på 
ett passande ställe, rondeller har varit populära campingplat-
ser tidigare.
      
Om Nollan är i behov av lite extra hjälp eller tips gällande 
boende har W-sektionen sin egen “bostadsakut”. Sektionens 
PR-chef Norea Cardell har hand om detta (w-prchef@tlth.se).
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YOGA DOJO

Bangatan 4, 222 21 Lund
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MISTER MINIT
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Torsdag Fredag Lördag Söndag
8:15 Matematik, 
repetition 
gymnasiematte 
pass 2

10:15 Hur läser 
man matematik?

11:15 Utbildnings- 
information med 
SVL & kurator

12:00 Lunch 
(försäljning i 
W-café)

13:15 Presentation 
av 
programledningen

17:00 Stads ring- 
andring

8:30 
Främjartekniker

10:15 
Fotografering & 
E-postkonto

11:15 
Lunch (programmet 
bjuder)

12:15 Datorövning

14:00 På ift

14:00 
Tillbaka från 
På ift

18:00 Phad-
dersittning 

22:00(..) 
Ut ischo

13:00(..) 
Uppdrags- 
indelning

19:00 Jord och 
Jæger

12:00 Sveriges 
Ingenjörer

11:00 Na-
tionsbrunch

14:00 FlyING

Nollan 
vilar

Nollans första två veckor på campus

L.V. Måndag Tisdag Onsdag

0 11:45 Hälsnings-
anförande

12:30 
Upprop, info, 
gruppindelning

13:30 Lunch (SVL 
bjuder)

14:00(..) 
Lärarpresentation

15:30 
Rundvandring, KFS 
& Phaddermys

8:15 Framtidens 
Ingenjörer

11:30 Lunch (ta 
med egen)

13:00(..) Framtidens 
Ingenjörer, forts.

16:00 Ouwerallköp 
& Phaddermys

8:15 Dator- 
föreläsning

9:15 Matematik, 
repetition 
gymnasiematte 
pass 1

11:15 Inspirations-
föreläsning

12:00 Lunch (styrels-
en bjuder)

13:00 St Hans 

1 12:00 Kårslag

17:00 
Studiekwäll

17:30 Draggning & 
F.I.S.S 

22:00 INGvasion

: Mat erbjuds

: Festligt, stor chans för dansgolv
: Owerallevent
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Torsdag Fredag Lördag Söndag
8:15 Matematik, 
repetition 
gymnasiematte 
pass 2

10:15 Hur läser 
man matematik?

11:15 Utbildnings- 
information med 
SVL & kurator

12:00 Lunch 
(försäljning i 
W-café)

13:15 Presentation 
av 
programledningen

17:00 Stads ring- 
andring

8:30 
Främjartekniker

10:15 
Fotografering & 
E-postkonto

11:15 
Lunch (programmet 
bjuder)

12:15 Datorövning

14:00 På ift

14:00 
Tillbaka från 
På ift

18:00 Phad-
dersittning 

22:00(..) 
Ut ischo

13:00(..) 
Uppdrags- 
indelning

19:00 Jord och 
Jæger

12:00 Sveriges 
Ingenjörer

11:00 Na-
tionsbrunch

14:00 FlyING

Nollan 
vilar

Nollans första två veckor på campus

: Alkohol erbjuds
Event med den här färgen är 
arrangerade av programledningen. 22



Sista fyra veckorna

Tänk  på att kalendern är en tolkning av ett ristat 
i Norden fortfarande var i sin primära utveckling 
något från verkligheten, i sådana fall kommer23

L.V. Måndag Tisdag Onsdag

2 12:00 Lunchbeat

17:00 Syk äll

12:00 Kårslag

19:00 Ba  
sittning

17:00 Studiekwäll

3 12:00 Kårslag

17:00 Wa erloo

17:00 Studiekwäll

4 12:00 Sektions- 
presentation

17:00 Studiekwäll 19:00 Myskwäll

5 22:00 
Sensation Red

end-



på nollningen

magiskt träd som gjordes för en tid där skogarna
och att vissa event och tider därmed kan avvika 
uppdaterad information från viskande fåglar. 

L.V. Måndag Tisdag Onsdag

2 12:00 Lunchbeat

17:00 Syk äll

12:00 Kårslag

19:00 Ba  
sittning

17:00 Studiekwäll

3 12:00 Kårslag

17:00 Wa erloo

17:00 Studiekwäll

4 12:00 Sektions- 
presentation

17:00 Studiekwäll 19:00 Myskwäll

5 22:00 
Sensation Red
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Torsdag Fredag Lördag Söndag
15:00 
Kårestival & 
Märkes-
pikniquen

17:30 Nollefredag:
Øwerphøs0lympi-
aden & Cheertäv-
ling

9:00 Sillafru-
kost
10:30 Nolle- 
lördag
18:30(..)

e dING- 
sittning

12:00 Regat-
tan

21:00 Regat-
tabalen 

12:00 Vett & 
Etikettlunch

16:00(..) 
Revy 

18:00 Nolle-
gasque

Ettan vilar

-sport

Stora plugg-
brunchen

19:00(..)
MASKerad- 
sittning

22:00
S.A.LA.S



Nollningen är en introduktion till livet på LTH. Det är inget 
obligatoriskt måste men Phøset rekommenderar verkligen att 
Nollan är med så mycket som möjligt då syftet är att hjälpa Nol-
lan att hitta sin plats på LTH och i klassen. LTHs nollning har ett 
rykte som en av de bästa i världen. Den anordnas av respektive 
sektioners Phøs men involverar många fler personer; inte minst 
phaddrar, peppsquads, sexmästerister och styrelsemedlemmar. 
En stor anledning till att nollningen på LTH har detta goda rykte 
är väl fungerande samarbeten både sektionellt, intersektionellt, 
med kåren och med studievägledningen. Den är något att vara 
stolt över och som vi månar om att bevara.
    
Sittning
En sittning är en stor, livad middag med god mat, dricka, sång-
er och spex. Nollan bör på förhand känna till om det är en 
finsittning eller en ouwerallsittning. På ouwerallsittningar är 
ouwe eller annan oöm klädsel lämplig. Ofta nämns ett tema 
och dresscode till evenemangen. Står ingen klädsel angiven 
får Nollan själv ta beslut om vad denne ska bära. En finsittning 
däremot är, som namnet antyder, en lite finare tillställning då 
det är finkläder och inga slag i borden som gäller. Ett exemopel 
är Nollegasquen, som är en sittning med högtidsklädsel. Detta 
innebär frack/balklänning eller högtidsdräkt (folkdräkt). Mörk 
kostym och skjorta kan bäras i nödfall. Nollan ska bli glad om 
denne blir bjuden på en sittning där högtidsklädsel står angivet 
som klädkod. Nollan ska nämligen gå på bal, kungamiddag 
eller kanske till och med Nobelfesten.  

Nollningen - vad är det? 
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Ouwe      
Ouwen är ett utomordentligt praktiskt plagg med många 
möjligheter. Varje sektion har sin egen färg på ouwen för lätt 
igenkänning av folk från andra sektioner. Det är roligt att byta 
remsor av förslagsvis ärmar och ben med någon från en annan 
sektion. Men tänk på att byten av andra delar, såsom knap-
par, fickor eller kragar kan ha en stark innebörd, något Nollan 
bör känna till innan denne utför ett byte. Om ouwen skulle 
bli smutsig gör Nollan bäst i att strunta i det. Det finns nämli-
gen restriktioner för hur ouwen får tvättas. Nollan får göra hur 
denne vill, förutsatt att denne befinner sig i ouvven under hela 
tvättningen. Tvätt i sjön Sjøn är naturligtvis alltid tillåtet, men 
detta kan ha en något oönskad effekt2. Vid diverse tillfällen och 
evenemang kommer det gå att köpa tygmärken. Dessa är roliga 
att sy, alternativt klistra på ouwen. Äldre studenter som har lite 
fler trädringar i stammen har ofta många märken.

Teknologmössa
Teknologmössan är en fin accessoar nollan kan köpa. Den ser 
ut som en studentmössa fast med en flärp och tofs på sidan. I 
tofsen kommer Nollan senare hänga spegater, en för varje på-
börjat läsår. Spegater är tygringar i sektionens färg. Teknologer 
kan även ha andra färger om de t.ex. läst ett år utomlands, gjort 
militärtjänstgöring eller börjat ett läsår på en annan sektion. 
Mössan kan användas till att signalera bärarens humör och 
status till andra teknologer i omgivningen. De flesta av dessa 
signalerna sker via tofsen och spegaterna.
   

2 Wikipedia: D-sek

26



En knut på tofsen, ovanför spegaterna signalerar att personen 
som bär mössan är i ett förhållande. Knuten förhindrar upphis-
sande av spegaterna, något som signalerar att mössbäraren för 
kvällen söker sällskap. Samma gäller om tofsen hänger över 
mössan, om än på ett något mer desperat sätt. Trådarna i tofsen 
fransar sig lätt vilket kan förhindras genom att någon knyter 
en knut längst ner på trådarna. För denna tjänst blir ägaren 
till mössan skyldig denne en puss. Ett alternativ till detta är att 
doppa tofsen i punch eller vax, detta är något mer ambitiöst, 
kan hända att bara en puss inte räcker i gengäld.

Vidare får teknologmössan inte bäras av Nollan innan denne 
blivit etta. Den ska traditionsenligt invigas genom att Nollan 
dricker punch ur den i slutet av nollegasquen. Om Nollan inte 
dricker alkohol finns även alkoholfria alternativ. Phøset rekom-
menderar inte vatten taget ur sjön Sjøn. 

Spex
Ett spex är någon form utav uppträdande. Nollan kommer få ta 
del av och själv vara med och utföra flera spex under nollning-
en och resten av sin tid på LTH. Dessa brukar framföras i sam-
band med sittningar som middagsunderhållning. Det kan vara 
vad som helst; allt från en ordvits till en musikal. Ett spex ska 
självklart också vara schysst mot alla och inte kränka någon. 
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                   Alkohol    
     
Under de flesta sittningar och fester som Nollan 
kommer bjudas in till kommer det att finnas alko-
hol. Den kan komma att serveras, finnas att köpa 
i baren eller vara medhavd av Nollan själv. Som 
Nolla ska Du veta att en strikt alkoholpolicy gäller 
på LTH. Den som inte vill dricka ska ALDRIG nå-
gonsin behöva göra det. Ett nej är ett nej och ska 
accepteras av alla. Det är helt upp till Dig var Du 
sätter Din gräns. Skulle Du mot förmodan känna 
att någon (medvetet eller omedvetet) försöker få 
dig att dricka mer än Du vill, säg till en phadder 
så kommer Ni att lösa det ihop. Nollan bör också 
veta att dryckeslekar som Lambo inte är tillåtna på 
LTH. Under alla event, sektionella så väl som kåre-
vent, kommer det att finnas MVP-phaddrar. Dessa 
är nyktra och alltid villiga att hjälpa Dig, oavsett 
vad det rör sig om. Tveka aldrig att ta kontakt med 

dessa.
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Funguys
Oink oink nollan! I en farofylld värld är det viktigt att 
vara i kontakt med sina rötter. Vi är alla del av samma 
nätverk, sammanlänkade i moder jord, som tomtebo-
barn i allians med träden att 
rebellera på campus. Phadd-
rarna vill ta hand om nollan 
och se till att nollan överle-
ver och växer sig stor och 
stark.

Svamp svamp!
Hanna, Johan, Mirjam och Elin

Vännerna från Venus
Hej Nollan! Och välkommen 
in i Vännerna från Venus varma 
famn! Venus, planeten närmast 
jorden, är döpt i kärlekens teck-
en. Vi i Vännerna från Venus har 
nedstigit till Jorden för att sprida 
kärlekens välsignelse och göra 
Nollans första tid här på LTH till 
en turkost skimrande dröm!

Linnea, Norea, Arvid och Tove

Phaddergrupper
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The sELFies

Vi är alverna som bliver snyggast på bild och vi längtar 
tills när vi med Er, underbara nollor, kommer försvara 
vår mystiska miljö samtidigt som vi tar extraordinära 
seELFies. Era alviska själar är särskilt utvalda för denna 
nollning och dess ELFven-
tyr. Phaddrar som väntar 
på nollor kan inte vänta för 
länge som en brukar säga. 

Jennifer, Markus och Frida

M.U.D

Haj Haj nollan! M.U.D. är den supermys-
tiska mysiga mullvadsphaddergruppen 
med snyggast solglasögon näst phöset. In-
tressen: spionera på kemi-sektionen och 
infiltrera mattehuset (shhh…). Till hösten 
tar vi ledigt från dessa uppdrag och gräver 
oss upp ur kemicentrums tunnlar för att se 
till att årets nollning blir den bästa någon-
sin! Vi ser otroligt mycket fram emot att få 
umgås med er och dela med oss av all vår 
kunskap och topphemliga information.

Från botten: Erik, Anna, Malin och Tom
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Waffö då då?
Waffö nollas? Waffö Phadder? Waffö gör dom på det-
ta viset? Waffö, waffö då 
då?
Warmt Wälkommen till 
oss och till Eko.

STORA och jordiga kra-
mar,
Ylva, Katarina, Erik och 
Ellen

Peace and Trees
Good morning starshine, the earth says hello! 
We are Peace and Trees, the true embodiment of the 
bohemian Woodstock spirit. We will guide you through 
this nollning with flower power and lots of turquoi-
se W-love! Under our 
groovy wings, you will 
master the art of tree 
hugging and dancing 
uncoordinatedly in no 
time.

Peace out,
Anna, Malin och Lina
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Upplägget på utbildningen är något annorlunda än vad 
Nollan kanske är van vid sedan tidigare. Programmet 
ekosystemteknik består av en mängd olika kurser. Varje 
år är indelat i fyra läsperioder som vardera är åtta läs-
veckor. En kurs kan vara antingen en eller två läsperioder 
lång och i slutet av varje kurs kommer det finnas någon 
form utav tenta (slutprov).
     
Undervisningen kommer i främst 3 olika slag: föreläs-
ningar, övningar och seminarium. Dessa kan vara place-
rade mån-fre i fyra olika block; 8-10, 10-12, 13-15 eller 
15-17. Alla dagar är inte helt fulla utan det förekommer 
håltimmar och sovmorgnar då nollan är fri att plugga el-
ler engagera sig i nollningen.

Föreläsningar går till så att en föreläsare pratar inför er 
klass i en större sal. Frågor uppmuntras och uppskattas 
alltid av både föreläsare och resten av klassen (som an-
tagligen också undrade!).

På övningar arbetas med övningar ur kursboken. Nollan 
kommer i förväg få reda på vilka övningar som motsvarar 
vilken del i kursen så att denne kan hålla sig i fas (något 
som rekommenderas av alla i efterhand). Det finns även 
övningsledare som hjälper Nollan om denne fastnar.

Seminarium är något mellanting och varierar även 
mellan olika kurser. Det kan till exempel vara som en 

Utbildningen Ekosystemteknik
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föreläsning fast då föreläsaren bara räknar igenom ex-
empeluppgifter från kursboken. Det kan också vara mer 
utformat som en diskussion där innehållet från föreläs-
ningar diskuteras i en mindre grupp.

Det finns även labbar, exkursioner och lite annat som 
inte håller sig till det normala schemat. Information om 
sådana tillfällen kommer finnas tillgänglig i god tid.

Hej! Jag heter Ulla Bergman och är kurator på LTH. 
Vi är tre kuratorer på LTH och det är jag som har hand 
om ditt program ekosystemteknik. Vi sitter i E-huset på 
utbildningsservice och har självklart tystnadsplikt. Har du 
svårt att koncentrera dig på studierna för att du har personliga 
bekymmer? Känner du dig osäker på dig själv och funderar 
på studieuppehåll eller studieavbrott? Har du hamnat i en 
kris och behöver stöd för att ta dig ur den? Har du någon 
funktionsnedsättning och vill veta vilka möjligheter du 
har till extra stöd i studiesituationen? Du kanske inte har 
problem men behöver ändå någon att prata med? 

Då är du också välkommen 
att kontakta mig på:
Tel nr: 046-222 37 14, 
eller; 
E-post: Ulla.Bergman@
kansli.lth.se

Välkommen till kurator
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14 juni 2013 , 21 december 2014, 14 juni 2007 är viktiga dagar i mitt 
liv. Det  finns nog inget datum dock som har förändrat mer än den 26 
augusti 2013. Dagen då mitt nya liv som civilingenjör på Lunds Tek-
niska Högskola tog sin start. Folk hemifrån frågade mig hur jag skulle 
palla fem år och jag var själv orolig. Jag kan säga nu två år senare att 
jag fortfarande är orolig. Fem år är rent för kort tid för det fantastiska liv 
som väntar dig.

Lund är en plats där alla dina sidor kan få leva ut. Vad sägs om retorik-
tävling, femrätters gourmetmiddag till självkostnadspris, röjiga klubbar, 
mysiga bruncher, lunch för 30 spänn, idrottskväll och en statsminister-
utfrågning på samma vecka?

Visst man är här för att plugga i fem år men det har man absolut tid för 
det med. Och med handen på hjärtat tror jag att alla äldre studenter 
kan hålla med om att en omtenta faktiskt inte är detsamma som värl-
dens undergång. Ett jättebra tips är dock att plugga med klasskompisar. 
Teknologer brukar vara väldigt duktiga och man lär sig väldigt mycket 
av varandra. Var inte heller rädd för att fråga en äldre teknolog på din 
sektion om hjälp, vi tycker oftast bara att det är kul att fräscha upp min-
net lite. Förutsatt att vi kunde grejen från början...

För att se till att du orkar allt – och att du orkar cykla fram och tillbaka 
till allt i uppförsbacke och motvind – kan det vara en bra idé att träna 
lite. Oavsett om det innebär ett gymkort på något av gymmen eller 
löpturer vid St. Hans backar eller i Stadsparken så är träning en nice 
grej i Lund.

En annan bra grej med Lund är att om du mot förmodan skulle tröttna 
är du i Malmö på ungefär en kvart från Centralen och i centrala Köpen-
hamn på under en timme.

Så hur ska man palla fem år? Jag vet inte. Jag kan personligen inte få 
nog av den här staden.

EN LUNDABOS FUNDERINGAR
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Campuskarta
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Sektion  Program  Maskot

Teknisk Fysik

Teknisk Matematik

Teknisk Nanovetenskap

 Hilbert Älg

 Elektroteknik

Medicin och Teknik

 Hacke Hack-
spett

 Maskinteknik

Maskinteknik - 
Teknisk Design

Joe Cool

 Väg- och Vattenbyggnadsteknik

Lantmäteri

Brand

 Vincent Ralén

 Arkitektur

Industridesign
 Skalman

 Kemiteknik

Bioteknik
 Miraculix

 Datateknik

Informations- och 
Kommunikationsteknik

 Rosa Pantern

 Högskoleingenjör
 Bamse och 
hans Vänner

 Ekosystemteknik  Wera Haj

 Industriell Ekonomi  I:s Björn



KFS är en bokhandel till 100 % ägd av Teknologkåren.

KFS är en bokhandel för kurslitteratur och skrivmaterial.

KFS med öppettider anpassade till studenterna se hemsi-
dan.

Lena Haakman Ekdahl, bokhandelsansvarig lena@kfsab.se
Ingrid Lamberg, Vd   ingrid@kfsab.se

Hemsida www.kfsab.se
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Att göra första veckan
   
Phøset vill att Nollan ska frodas första veckan i Lund. För att 
förbättra Nollans chans i det Naturliga Urvalet kommer nedan 
en lista över saker denne bör se till att ha gjort i slutet av första 
veckan.

1. Adressändra och skaffa hemförsäkring till Nollans nya hus-
rum.
2. Skicka in studieförsäkran (görs enkelt på csn.se). Utan den får 
Nollan inga pengar. Nollan behöver pengar.
3. Gå med i en nation och TLTH, för att maximera studentlivet 
och öka din möjlighet att kunna påverka.
4. Köpa kurslitteratur. Bokhandeln KFS (se KFS) har alla de 
böcker Nollan behöver. Då Nollans konto ofta är magert an-
ordnas även bokbytardagar där äldre studenter säljer sin gamla 
kurslitteratur för en billigare peng. 
5. Om Nollan inte har en köplats i AFB kan Phøset rekommen-
dera att Nollan skaffar en. Även om Nollan har boende nu så 
kan det vara bra att ha för framtiden.
6. Skaffa en ful cykel med ett bra lås. Nollan behöver en cykel. 
Framför allt en ful cykel. Och framför allt ett bra lås.
7. Ladda ner appen Swish, denna underlättar studentlivet då 
Nollan vid behov lätt kan föra över pengar till sina kompisar 
utan att behöva bära runt på plånboken. 
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Begreppslista
Akademisk kvart - De allra flesta tider anges en kvart innan 
den egentliga tiden. Står det på schemat att föreläsningen 
börjar klockan 10.00 börjar den egentligen 10.15. Om det 
däremot börjar prick tio säger en teknolog att det börjar ”tio 
prick prick”. Detta skrivs i text ut som 10.00(..). Tentor bör-
jar alltid prick prick. 
Alumn - De som gått klart sin utbildning går från att vara 
student till att vara alumn. 
Bostadsbidrag - Pengar som Nollan kanske har rätt till, men 
glömt att kolla upp det på Försäkringskassan.
Bättre - Se Förr.
Campus - LTH-området.
CSN - Pengar som Nollan behöver.
Crazyduck - Fyndig översättning av Lunds mest avlägsna 
studentboende.
Deja Vu - Se Deja Vu.
Dugga - En mindre, kortare tenta.
Delphivrål - Hjärtskärande skrik som kan höras av ångest-
fyllda studenter från Delphiområdet runt kl. 23 i tentatider.
Draggning - Städning av sjön Sjøn. Cyklar, barnvagnar och 
soffor brukar fyndas. Sällan i brukbart skick.
Eftersläpp - Dansgolv och bar som öppnas efter sittningar.
Finöl - Godtycklig öl som innehar en högre prisklass.
Fluffvecka - Fri Läsning Utan Förplanerade Föreläsningar. 
Veckan du kommer lära dig att älska.
Fulöl - Den billigaste tillgängliga ölen, tex Tuborg.
Förr - Se Bättre.
Fös - Tänk Phøs fast orangeare.
Gammal och dryg - Äldre och mossbetäckt. Tycker det var 

39



bättre förr.
Gasque - Fest, ibland med tema. Dresscode varierar så se 
till att vara korrekt klädd. 
Högskolepoäng - Bra att ha tillräckligt många av.
Ingenjör - En individ som kan räkna ut saker utan att egent-
ligen veta varför.
Ish - Osäkerhetssuffix.
Kaffe - Livskraft. Din väg till examen. Ett magiskt elexir som 
konsumeras i alltför stora mängder under tentaveckor.
KC - Kemicentrum, numera Nollans andra hem.
KFS - LTH:s bokhandel som ligger inne på studiecentrum. 
Lophtet - Festlokal bakom KC med högst tveksam luftkon-
ditionering.
Matlab - Ett väldigt användbart program som alla lärare an-
tar att Nollan kan men ingen lär en.
Matlåda - Standardlunch bestående av halvtaskiga rester då 
Nollan inte har råd med något annat.
Micro - Magisk apparat som kan förvandla torftigt mat-lik 
till gourmet-lunch. Nästan.
Moijta - Köpa godis och dryck i automat. 
Monument - Utplacerade på campus, ett till varje sektion. 
Då ingen ser kan Nollan i smyg måla dessa turkosa. Finns 
även en telefonkiosk på ön Øn som klär i turkos. Phaddrar-
na har koll på de regler som gäller kring hur dessa får målas.
MVP-phadder - Person Nollan kan vända sig till under 
event som är nykter och bär ett armtygstycke med reflex.
Nolla - Du. Ny teknolog i träningsphasen.
Nollning - De kommande, roligaste veckorna under hela 
din studietid.
Omtenta - Tenta fast igen. Lugn, alla har det. Tänk på att 
10:e gången på samma kurs skall högtidsdress bäras.
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Ouvve/ouwe - Det mest praktiska plagget som finns. I den 
får Nollan plats med allt. 
Ph - Förkortning av ”f”.
Phadder - Äldre elev från sektionen som ser till att Nollorna 
har det bra under Nollningen.
Sektion - Utgörs av studenter med samma färg på ouwen. 
De har även egen bokstav och maskot.
Sexet - Utskottet som fixar och lagar mat under diverse sitt-
ningar och ordnar de bästa festerna.
Sittning - Rolig tillställning där Nollan blir bjuden på mat, 
dryck och underhållning. 
Sjön Sjøn - Sjön runt ön Øn. En uppfriskande simtur, glöm 
bara inte skorna och att hålla munnen jättestängd.
Skånska - Underbar hybrid mellan svenska, danska och att 
prata med för mycket potatismos i munnen.
Slasque - Tänk gasque fast ouwe och lite mindre städat.
Sparta - 1) Antik stad i Grekland där man levde utan onödig 
lyx. 2) Studentbostadsområde där man lever utan onödig 
lyx.
Spex (gyckel) - Roligt framträdande, ofta med musikaliska 
och humoristiska inslag. 
Spex - Som spex (gyckel) fast större och mer officiellt.
Staben - Tänk Phøs fast råsa.
Studentliv - Nudlar, havregrynsgröt, studielån, diska och 
tvätta själv.
Studiekwäll - Anordnade kvällar då Nollan kan göra det 
denne trodde att studentlivet gick ut på, nämligen att plug-
ga. Fika ingår.
Studieuppehåll - Man orkar helt enkelt inte längre och tar 
en paus från allt, typ. 
Sångarstrid (SåS) - En årlig musikalisk kamp mellan sektio-
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nerna på LTH. W-sektionen har titeln att försvara i år.
Tenta - Se Ångest. 5 timmars lång examination där alla visar 
vad de lyckats trycka in sista minuten och samtidigt försöka 
dölja det dem inte kommer ihåg.
Tentavecka - Ångest, för lite sömn, överkonsumption av kaf-
fe och taskiga matvanor som kulminerar i en tenta.
TLTH - Teknologkåren vid LTH.
TeLTH - Kårens tedrickarförening.
Truls och Trula - Manliga och Kvinnliga LTH-teknologer kan 
alltid benämnas som Truls eller Trula. Används sällan i var-
dagligt tal.
Trelsa - För hen som inte vill identifiera sig med ovanståen-
de benämningar. 
Turkos - En otroligt vacker färg som borde pryda samtliga 
monument inklusive Telefonkiosken under nollningen. Då 
ler Phøset… i smyg. 
Turkosa tavlan/turkosa – Anslagstavla med viktig info. An-
vänds som mötesplats på Kemicentrum: “Vi ses vid Turko-
sa”. 
Vaska - Köpandet av drycker som sedan hälls ner i kranen. 
Används även som nekande eller övergivande i allmänhet: 
“Vaskade du tentan igår?”.
W - Wäldigt Wiktig bokstaw.
W-are/ekoist - Student vid LTHs bästa sektion.
Wera Haj - W-sektionens maskot.
Wolf (Tungevaag & Raaban) - En fet låt.
Ångest - Se Tenta.
Ön Øn - Ön mitt i sjön Sjøn. Blir momentant överbefolkad 
under vissa nollningsevenmang.
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Tips från Phøset
Under alla sina år i nära kontakt med jorden har Phøset 
varit med om mycket. Här följer några av våra råd till den 
första tiden på LTH som underlättar för oss och som vi 
önskar att vi gjort i vår ungdom.
      
1. Hitta en studieteknik. Det är i många fall till stor fördel 
för Nollan att plugga ihop med några av sina klasskam-
rater. Phøset vill även rekommendera att Nollan går på 
studiekwällarna och SI-övningar som erbjuds. Att försöka 
ligga i fas med uppgifter som Nollan har är något alla 
önskar att de gjort i efterhand.
  
2. Se till att delta i de aktiviteter som erbjuds. Nollans 
första veckor i Lund går bara att uppleva en gång, ta vara 
på dem!
  
3. Tänk på att lite extrapengar just under nollningen är 
bra att ha då ouwerallen, sittningar och andra roliga akti-
viteter kostar en slant. Nollan bör även ha en del pengar 
över till sin kurslitteratur.
  
4. Planera och prioritera. Phøset vill att Nollan ska må 
bra, känn därför efter vad du faktiskt orkar/vill/har råd 
med under nollningen. God planering gör att Nollan hin-
ner med mer. Så skriv listor. Listor är bra.
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En sista uppmaning:
Det är en högst osäker tid Nollan har framför sig där ingen 
vet vad som väntar bortom nästa kulle. Det är aldrig lätt 
att hålla rätt kurs såhär långt in i djupa skogen. Men en 
sak är säker: det blir lättare tillsammans! Därför vill Phøset 
slutligen uppmana nollan om det allra viktigaste nu i 
början. Lär känna dina nya klasskamrater, andra Nollor, 
resten av W-sektionen och den härliga studentstaden 
Lund. Ta vara på de intensiva, härliga veckor som väntar. 

Njut av varje sekund! 

Vi ser fram emot att se mer av Dig, 
Phøset
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