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WÄLKOMMEN
Världen ligger i dvala.
Mänsklighetens förödande
likgiltighet till drömmarnas kraft
har skadat drömvärldens koppling
till Jorden. Utan drömmarna kan
inga tankar, inga känslor finnas.
Allt blir grått.
Øwerphøs Lunarøs kan inte tolerera
detta. Från sin plats i himlen ser han
hur jorden långsamt glider ifrån
honom. För att åter förena de två
världarna och återställa balansen
i människornas sinnen ankallar han
Phøset.
Med nollans hjälp kan
mänskligheten räddas.
Med nollans hjälp kan
världen åter drömma.
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PHØSET
Ända sedan jorden började sin elliptiska färd
kring solen har Øwerphøs Lunarøs vakat över
henne. När liv väl letat sig fram stod han där
och möjliggjorde kopplingen mellan den fysiska
världen och drömvärlden, och har sedan dess
värnat om att kopplingen uppehålls.
Drömvärlden är dock komplex och mångsidig,
och till sin hjälp skapade han fem Phøs som fick
sina egna aspekter att vaka över. Vanligtvis
befinner sig phøsen i en djup sömn som låter
dem undsätta jordens liv på håll, men nu när
bandet mellan dröm och verklighet försvagas
alltmer måste de väckas åter för att resa till den
fysiska världen…
Øwerphøs Lunarøs drömmer om ostiga saker
och inspireras av dank beats
Framtidens trygghet, ödets väktare. Phøs Zia,
visast av alla Phøs, kontrollerar tidsflödet i
universum. Genom alla olika parallella tidslinjer
ser hon in i framtiden, observerar det som
komma skall och hjälper människorna att hålla
sig på sin förutsagda bana. Bakom kulisserna styr
hon över framtiden för varje enskild person och
bevarar det rätta tidsflödet.
För mänskligheten, för framtiden.
Phøs Zia drömmer om ljusblå läckerheter och
inspireras av överraskningar
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I den djupaste skogen finner vi Phøs Hedales.
Stoiskt förbinder han människorna till naturen,
förankrar existensen till det materiella och ser till
att våra kroppar återförenas med
näringskedjan när vår tid är ute. I den yttersta
stunden är det Phøs Hedales som ser till att våra
själar lämnar det fysiska och finner sin väg till
det som följer efter livet. Varje träd, varje
grässtrå, varje organism är under hans skydd.
Phøs Hedales drömmer om lurviga, fluffiga
kompisar och inspireras av nytolkade svenska
memes

Phøs Asteío är källan till allt kaos i världen.
Med sin nyckfullhet och humor förhäxar hon
verkligheten, förvrider den. Via hypnos och
illusioner gör hon världen mystisk och det är
Phøs Asteío som ständigt gör pranks på alla
levande ting. Ädelstenarna som klär hennes
kläder använder hon till detta och det är
därigenom som drömmarnas energi flödar.
Phøs Asteío drömmer om skimmrande ting och
inspireras av magitrick
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Phøs Phóvos vakar över världens mardrömmar
och bibehåller den rädsla, skräck och oro som vi
alla känner. Dessa obehagliga men likväl
nödvändiga känslor motiverar människorna till
att leva sitt liv till det yttersta, medvetna om sin
egen förgänglighet. Kallt och oberört uppfyller
Phøs Phóvos sin uppgift, alla de mörka känslorna
har förstummat hans sinne tills det att det enda
han vet är mörker.
Phøs Phóvos drömmer om undergången och
inspireras av läskigheter

Phøs Omorphéa värnar om det fria och vackra.
Det är med hennes hjälp som ömhet, kärlek och
lust uppstår i världen. Med hjälp av drömmarnas
energi skapar hon de band som för samman de
rätta och ger världen kärleken den behöver.
Varje människa behöver dessa känslor och det är
Phøs Omorphéas uppgift att uppfylla detta behov.
Phøs Omorphéa drömmer om sensuella ballader
och inspireras av akrobatik
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Vad Är Nollning?

Nollningen är Nollans introduktion till livet på LTH. Att
delta på de olika nollningsaktiviteterna är inte
obligatoriskt men Nollan rekommenderas verkligen att
vara med så mycket hen kan och vill, då syftet är att hjälpa
Nollan att hitta sin plats på LTH och i klassen.
Nollningen på LTH har ett rykte som en av de bästa i
världen. Den anordnas av Teknologkårens nollningsutskott
och respektive sektioners Phøs, sexmästeri,
styrelsemedlemmar och phaddrar. Nollningen pågår
dessutom parallellt och i samarbete med LTHs
akademiska mottagning. Det är alltså ett gigantiskt
samarbete med många engagerade som alla hoppas kunna
ge Nollan en så bra start på livet på LTH som möjligt!
Nollningen är fylld av nya ord och koncept. Här följer
några begrepp som det är bra om Nollan har koll på!
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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
knappar, 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
nämligen restriktioner för hur ouwen får tvättas vilka
säger att Nollan måste vara iklädd ouwen under tvätten.
Tvätt i sjön Sjøn är naturligtvis alltid tillåtet, men detta
kan ha en något oönskad effekt. Vid diverse tillfällen och
evenemang kommer det gå att köpa tygmärken. Dessa är
roliga att sy, alternativt klistra, på ouwen. Äldre och visa
studenter har ofta många fina märken. Framförallt många.
Och framförallt fina.
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Teknologmössan

Teknologmössan är en fin accessoar som Nollan kan köpa. Den ser ut
som en studentmössa fast med en flärp och tofs på sidan. I tofsen
kommer Nollan kunna hänga spegater, en för varje påbörjat läsår.
Spegater är tygringar i sektionens färg. Teknologer kan även ha andra
färger på spegaterna 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. En knut på tofsen, ovanför
spegaterna signalerar att personen som bär mössan är i ett förhållande.
Knuten förhindrar upphissande 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, då detta är något mer ambitiöst kan det 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 rekommenderar inte vatten taget
ur sjön Sjøn om Nollan vill undvika att
somna in för gott.

7

Sittning och Spex

En sittning är en stor middag med god mat, dricka, sånger
och spex. Det är bra att ha koll på om det är
overallsittning eller finsittning. På overallsittning ska
Nollan ha på sig sin ouwe och på en finsittning ska
Nollan, som namnet antyder, ha finkläder. Ett exempel på
en finsittning är Nollegasquen då Nollan ska bära
högtidsklädsel. Detta innebär balklänning/frack eller
högtidsklädsel (folkdräkt). I nödfall kan istället mörk
kostym och skjorta bäras.
Under sittningar är spex en vanlig företeelse. Det är en
form av uppträdande och kan vara vad som helst; allt från
en ordvits till en musikal. Nollan kommer få ta del av och
själv vara med och utföra flera spex under nollningen
och resten av sin tid på LTH. Ett spex ska självklart vara
schysst mot alla och inte kränka någon.
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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 man då att det
börjar ”tio prick prick”. Detta skrivs i text ut som
10.00(..). Tentor börjar alltid prick prick. Phøset
rekommenderar att nollan har en väckarklocka för
dessa tillfällen. Efter klockan 18:00 gäller däremot
dubbelkvart, dvs om det står 19:00 börjar eventet 19:30
(om inte prick prick gäller). Detta för att Nollan ska ha
tid att klä på sig sin aftonklädsel. Dubbelkvart gäller
även under hela dagen på helger. Är Nollan förvirrad?
Nollan kommer lära sig, Nollan behöver inte oroa sig.

Covid-19

Pandemin har under en lång tid varit ett faktum och
ännu är den inte över. Därmed är det av yttersta vikt att
Nollan följer folkhälsomyndighetens restriktioner samt
de restriktionerna som råder på Campus för att minska
smittspridningen. Självklart vill Phøset att Nollan
vaccinerar sig om hen inte redan gjort det.
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Ordlista
Akademisk kvart
Bostadsbidrag
Bättre
Campus
Dugga
Delphivrål

Draggning
Eftersläpp
Förr
Fös
Gammal och dryg
Gasque
KC
Ladok avisering
Lophtet
Lundagård
Matlab

De wiktigaste orden på LTH

Tider anges en kvart innan den egentliga tiden
så att studenter ska komma i tid (men leder till
att studenter alltid är en kvart sena till allt annat)
Pengar som Nollan kanske har rätt till men
antagligen inte har kollat upp än på Försäkringskassan
Se Förr
LTH området
Se Tenta fast i miniformat
Hjärtskärande skrik som kan höras av ångestfyllda studenter från Delphiområdet runt kl.23 i
under tentaperioden. Phøset vill rekommendera
Nollan att skaffa bra öronproppar om hen vill
kunna sova till detta eventuella oväsen
Städning av sjön Sjøn, fynd finnes men sällan i
brukbart skick
Dansgolv och bar som öppnas efter sittningar då
det inte råder en pandemi
Se Bättre
Tänk Phøs fast orange
Äldre studenter som varit med för länge.
Fest med eventuellt tema, se till att dubbelkolla
klädkoden
Kemicentrum, Nollans nya habitat.
Se Panik. Mailet som meddelar att ditt tentare
sultat finns att beskåda
Festlokal bakom KC
Park i centrala Lund bredvid Domkyrkan
Bra program att kunna som ingen egentligen kan
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Metafysik
Monument

Nation
Nolla
Nollning
Omtenta
One night stand
Ouwe
Panik
Ph
Phadder
Sektion
Sexet
Sittning

Det som följer efter det fysiska och försöker
bestämma det som ligger till grund för varandet,
saker Phøset ofta drömmer om
Utplacerade på campus, ett till varje sektion.
Nollan kan då ingen ser måla dessa turkosa.
Extra blöt blir Nollan om hen målar kiosken
Kiosken på ön Øn i sjön Sjøn. Phaddrar har koll
på målningsregler och färg
Organisationer som anordnar pubar, bruncher
m.m. samt står för en del studentbostäder
Du. En ny teknolog under upplärning
De närmaste veckorna, den roligaste perioden av
din studenttid
Se tenta fast samma igen. Sussa sött, vi har alla
gjort det
Pluggteknik som innebär att studera ståendes
hela natten för att undvika att somna. Phøset vill
dock gärna att nollorna sover ordentligt
Det finaste, mest praktiska plagg som finns.
Nollan kan få plats med allt hen behöver och
behöver inte tänka på vad hen ska välja för byxor
Se Ladok avisering
Ett bättre alternativ än “f ”. Ej att förväxla med
pH
En vis, äldre student som ser till att Nollan har
det bra under Nollningen
Utgörs av studenter med samma färg på ouwen.
Varje sektion har även sin egna bokstav och
maskot (se sidan 37)
Utskottet som fixar mat under diverse sittningar
och anordnar de bästa festerna
En rolig tillställning där Nollan blir bjuden på
mat, dryck och underhållning

11

Sjön Sjøn

Sjön runt ön Øn, optimal för en simtur för den
som har skor på sig
Skånska
En dialekt Nollan bör lära sig, speciellt för att
klara endimmen
Slasque
Se Gasque fast med ouwe och lite mindre städat
Spex(Gyckel)
Ett roligt framträdande med musikaliska och
humoristiska inslag
Spex
Som spex fast större och mer officiellt
Stab
Tänk Phøs fast rosa
StudiekWäll
Kvällar anordnade av Studierådet där Nollan äta
fika, plugga med klasskompisar och äta mer fika
Sångarstriden (SåS) En årlig musikalkamp mellan sektionerna på
LTH
Tenta
Se Ångest. 5 timmar lång examination där du
visar vad du lärt dig då du hetspluggat den sista
veckan
Tentavecka
Tänk ett liv av stress, kaffe, ingen sömn och
tveksamma matlådor som kulminerar i en tenta
TLTH
Gammal beteckning för teknologkåren vid LTH
Turkos
Den wackraste färgen som finns, färgen alla
monument vill vara, speciellt under Nollningen.
Är Kiosken turkos blir Phøset extra glada och ler
i hemlighet
Turkosa tavlan
En anslagstavla utanför Wåtis med viktig
information till sektionen
W
Den wiktigaste bokstawen
Wera Haj
W-sektionens maskot, den bästa maskoten
Ångest
Se Tenta
Ön Øn
Ön mitt i sjøn Sjøn. Överbefolkad under draggningen
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Om Ekosystemteknik
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 läsveckor. 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: föreläsningar,
övningar och seminarier. Dessa kan vara placerade 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 som Nollan får utnyttja bäst den vill. 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 tveklöst också undrar!
På övningar jobbar man med övningar ur kursboken. Man får i förväg reda på
vilka övningar som motsvarar vilken del i kursen så att man kan hålla sig i fas
(Phøset rekommendera att Nollan försöker vara i fas).
Det finns även övningsledare som hjälper
Nollan om denne skulle fastna/dagdrömma.
Seminarium är ett mellanting och varierar även mellan olika
kurser. Det kan till exempel vara som en föreläsning då föreläsaren räknar
igenom exempeluppgifter från kursboken. Det kan också vara mer utformat som en
diskussion där man får diskutera
innehållet från föreläsningar 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.
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ENGINEERING BY
UNDERSTANDING
Framtidens problemlösare förstår både
människan och naturen. Utveckling genom insikt.
Framsteg genom vetande. Det är så bättre
idéer skapas. Det är så hållbara samhällen byggs.
Vi kallar det Engineering for Life.

www.ramboll.se
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PHADDERGRUPPER
Drömfångarna

Som phøsets utsända
drömfångarpluton är det vi som
hjälper det drömlösa folket att håva
in sina förlorade drömmar, stora som
små, lättflyktiga som icke-volatila.
Bland sjön Sjøns stormande vågor, på
S:t Hans isiga topp och i de mest
avlägsna vrårna av Lund (Vildanden)
står vi oomkullrunkeligt mot alla
utmaningar. Tillsammans med dig,
Nollan, kan vi ge tillbaka
människornas förkomna drömmar.
Följ med oss i kampen!

The Extra-Terrestrial Ecologists
När fantasin på jorden tar slut, så är det dags att blicka ut…
Mot rymden och galaxen, För att kanske hitta Saturnuslaxen?
Annars kan man finna Marsmusen eller kanske Uranusstrutsen
(men Uranus är ju en gasplanet, och strutsen kan inte flyga... så var ska den stå?)
Vilket utseende har egentligen träden
på andra sidan mjölkvägen?
Efter en lång upptäcksfärd vet vi
extraterrestera ekologer
Hur vi ska locka tillbaka fantasin utan
att lyssna på astrologer
Man drömmer sig gärna bort bland
stjärnornas under
NU ska vi på TETE se till att
nollningen blir dunder!!!
Galaxer i mina braxer
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Generation Zzz

De kallades för sömngångare.
Generation zombie. Men likt
fågel fenix reste en utvald skara
ur den “förlorade generationen”
sig ur askan, struntade i alla
boomers glåpord, och la till två
extra Zätan för att tre alltid är
bättre än en. En för alla, alla för
en. Generation Zzz är ett gäng
drömmare och visionärer som
med nyfikenhet, memes, TikToks
och tupplurar tar sig an framtiden. De låter sig inte kategoriseras
genom ålder. De är ett state of mind. Till slut har de lämnat mammas
källare med ett mål i sikte: att hjälpa Phøset att lämna limbo för gott.
DiCaprio sa en gång att det inte finns något mäktigare än en idé.
Han hade nog inte hört talas om Generation Zzz.

The Unicornz

I vanliga fall hittar ni oss bland fluffiga vita moln dansande på regnbågar
till episk musik. Men nu behöver Phøset vår hjälp. Världen är grå och full
av tristess. Får att få liv i den värld som en gång var färgglad och fantasifull
har vi börjat vår vandring. Möt oss vid regnbågens slut för att ansluta.
Tillsammans sätter vi färg på campus och inspirerar till färgsprakande
fantasier och glada drömmar. Häng med vårt drömmiga team!
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Nollan i Underlandet
En varm augustikväll har Nollan slumrat
till under ett träd. I drömmarnas värld har
Nollan fallit ner i kaninhålet och landat i
Lund. I den magiska och
ologiska världen som är studentlivet måste
Nollan samla alla sina sinnen för att ta sig
framåt. I underlandet stöter Nollan på fem
kompanjoner som snabbt visar sig pålitliga
och nödvändiga för den resa som väntar.
Inom kort blir Nollan informerad om
underlandet härskare, Phøset. Med hjälp av
sina kompanjoner och deras
erfarenheter ska Nollan hjälpa Phøset att
få världen att drömma och inspirera igen.
Nollan ska vara med om ett äventyr hen
sent kommer glömma...

The Dreamteam
Hi there!
Nothing unites people more than
sports so why not create a dream
team of international Nolla,
especially in light of the recent
Olympic games
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The Fairly Odd Weppare

Den dystra verkligheten som lagt sig över världen är långt ifrån drömmig.
Tillsammans med Phøset ska The Fairly Odd Weppare kämpa för att
återförena drömmarnas värld med verkligheten. Drömmar skapas utav
glädje, och av glädje skapas drömmarna.
The Fairly Odd Weppare är här för att trolla fram glädje och lycka genom
våra påhitt. Vi finns här för att ni ska ha det kul och peppas igång. Vi ska
föra fantasins värld närmare verkligheten så att varenda människa ska
kunna skapa glädje genom att drömma.
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Styrelsen Hälsar
Hej och Wälkommen till Lund Nollan!

Mitt namn är Ida och jag är Ordförande på W-sektionen, den minsta
och mest turkosa Sektionen här på LTH. Jag sysslar med massor av
olika roliga saker och har oftast ett litet finger med i spelet på
Sektionens alla hörn och delar. Mitt främsta uppdrag är att ansvara
verksamheten och att leda den fantastiska Styrelsen som består av 11
styrelseledamöter: Ordförande, Kassör, Sekreterare och nio
utskottsordförande som alla sköter var sitt utskott. Dessutom sitter jag
med i Ordförandekollegiet där alla vi som sitter som Ordförande på de
olika Sektionerna kan utbyta massa värdefull kunskap med varandra.
Jag hoppas du får en fantastisk studietid på LTH och trivs här på W.
Njut av den fartfyllda nollningen och passa på att lära känna din klass
även utanför plugget. Jag kan tänka mig att du kanske känner dig lite
överväldigad, nervös och vilsen så här i början, men jag hoppas
verkligen att du hittar hem här på eko. Välkommen in till den turkosa
värmen och gemenskapen!
Kom gärna fram och säg hej om du ser mig på
campus. Du får mer än gärna höra av dig till mig
eller någon annan i Styrelsen om du funderar
över något!
Favoritsak som är turkos: Sångboken
Bästa nollningsevent: Nollehelgen
Kramar <3
Ida Olofsson
Ordförande
ordf@wsek.se
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Kassör
Jag heter Olof och är Kassör här på Sektionen. Som
Kassör är jag huvudansvarig för Sektionens ekonomi,
den största delen mitt arbete går åt till att hantera
fakturor, göra utbetalningar till funktionärer och
bokföra transaktioner. Ett av mina ansvarsområden
är att ta fram en ny budget för året och se till att den
följs. Utöver att även vara medlem i Styrelsen så har jag
också möten med kassörerna för de andra Sektionerna
på LTH en gång i månaden. Posten innebär en unik
inblick i Sektionens verksamhet både i egenskap av
styrelsemedlem men också eftersom det mesta kul som
görs på Sektionen måste igenom mig på ett eller annat
sätt!
Favoritsak som är turkos: Wåtis
Bästa nollningsevent: Välj valfri sittning!
Simma Lungt!
Olof Taddesse
Kassör
kassor@wsek.se

S e k re t e r a re
Jag heter Linn och är Sekreterare på Sektionen. Min främsta uppgift är att föra protokoll
på Styrelse- och Sektionsmöten så att vi kan komma ihåg vad som sagts och så att alla
medlemmar kan ta del av de diskussioner och beslut som tagits. Du känner
därför enkelt igen mig som den som knappar frenetiskt på datorn under
möten för att hinna få ner allt! Annars sköter jag bland annat arkivering
så att reliker och traditioner sparas för framtida generationer.
Tillsammans med Ordföranden och Kassören sitter jag även i en rolig
grupp som kallas Presidiet, det vill säga en grupp med
styrelsemedlemmar med lite extra befogenheter. Ni kommer nog
se oss omkring på nollningen lite här och där, håll bara utkik efter
mantlar eller lyssna efter tutor. Hoppas att ni får en otrolig
nollning och varmt välkomna till eko!
Favoritsak som är turkos: Ouwen
Bästa nollningsevent: Gasquen
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Simma lugnt!
Linn Ihrefjord
Sekreterare
sekr@wsek.se

SEKTIONENS UTSKOTT
AktU

Nolla!!
Visste du om att din sektion har ett maxat
aktivitetsutskott? Om inte tillåt mig att
presentera AktU! För att W:are, som dig själv,
inte ska ha långtråkigt under läsåret finns AktU
som planerar allt ifrån klättring, fotboll,
gamingkvällar och yoga! Vi kommer även dyka
upp några gånger under nollningen för att hålla i
events med lite mer fart och fläkt…

AktU 21/22

Vi letar alltid efter nya sätt att aktivera sektionen
på och bästa sättet att få din favorit på schemat
är att engagera sig i utskottet. Arbetet är fritt
och helt frivilligt så du kan engagera dig precis
så mycket som du vill! Jag som skrivit denna
minnesvärda lyrik heter Alfred och jag är Källarmästare på sektionen, därav också ordförande för AktU. Till min
hjälp har jag Hugo, Vice Källarmästaren, som leder utskottet tillsammans med mig! Om du har några frågor kring
att måla monument eller kanske bara vill låna sektionens högtalare är det mig du vänder dig till!! AktU är här för att
du ska ha det så maxat på Eko som möjligt!
Allt gott!
Alfred Bökman, Källarmästare, km@wsek.se

InfU
Hej och Wälkomna! Det är vi som är W-sektionens informationsutskott (InfU). Som namnet antyder så arbetar
vårt utskott med spridningen av information på sektionen. Det innebär bland annat att vi skickar ut sektionens
veckobrev (Wekobrevet), att vi sätter upp information på Turkosa Tavlan (ni hittar den utanför Wåtis) och att vi ger
ut Ekolodet (sektionens egen tidning)! Bland oss hittar du även sektionsfotograferna, de som fotar våra event, och
webmastern, som har hand om sektionens hemsida.
Tveka inte att höra av dig tills oss om du är sugen på att skriva, fota, redigera eller sprida information på något annat
sätt (endast din fantasi sätter gränserna)! Som medlem i InfU får du skriva och designa artiklar i Ekolodet, ett
perfekt utlopp för åsikter och kreativitet. I fall att du känner att ett medlemskap är ett för stort åtagande är du
välkommen som gästskribent.
Sist men inte minst önskar vi er en sagolik nollning!
Martina Kristiansson, Infochef, infochef@wsek.se
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JämU
Jämlikhetsutksottet, JämU, är ett utskott som arbetar för likabehandling och studenternas psykosociala
hälsa. Vi håller events för att öka gemenskapen på sektionen och är kontaktpersoner för studenter som
upplevt något negativt som eventuella trakasserier eller diskriminering. Vi håller även i utbildningar för
funktionärer och phaddrar och jobbar allmänt med likabehandling på sektionen med ett nära samarbete
med andra sektioner och studenthälsan. Det går att nå oss på jämo@wsek.se eller jämu@wsek.se eller
kontakta någon av oss privat, vi
finns alltid för att prata om stort
eller smått! Det finns även
fortfarande nplatser i utskottet
ifall någon vill vara med i detta
roliga arbete! <3
Anna Kjell
Jämlikhetsombud
JämO@wsek.se

NärU
Näringslivsutskottet (NärU) har som uppgift att vara en länk mellan alla W-studenter och vår framtida
arbetsmarknad, både innan och efter examen. Vi håller kontakt med företag så att du enkelt ska kunna
hitta exempelvis sommarjobb, praktik, exjobb och senare anställning inom arbetsområden som rör vår
utbildning. Detta görs bland annat genom inspirationsföreläsningar, lunchföredrag och studiebesök. Vi
anordnar även en arbetsmarknadsmässa (Wiridi) där ni studenter får möjligheten att mingla med
eventuella framtida arbetsgivare. Vårt utskott ansvarar också för kontakten med alumner
(tidigare studenter) för att på så sätt kunna förmedla deras tips om studietiden och vad som är viktigt att
tänka på.
Som medlem i NärU får man chansen att låta kreativiteten flöda genom att anordna unika
evenemang och samarbetsformer med olika företag och organisationer. Detta tillåter även dig som
person att utveckla din förmåga att föra kontakt med arbetsgivare och andra personer i näringslivet. Detta
är en förmåga som ger dig möjligheten att enklare hitta på arbetsmarknaden samt att det kan skapa
nyttiga kontakter som du kan ta med dig ut sen i arbetslivet. Slutligen bidrar NärU:s arbete till att
sektionen kan anordna
en massa olika aktiviteter
och evenemang eftersom
våra sponsrade
samarbeten utgör
majoriteten av
sektionens ekonomi.
Mikael Moritz
Näringslivsordförande
naringslivsordf@wsek.se
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PR

Haj Nollan! Wälkommen till W-sektionen! Då Ekosystemteknik är ganska litet program så
jobbar vi i PR-utskottet med att marknadsföra det och vill att så många som möjligt ska höra om
oss. Några av de sätt vi gör detta på är genom exempelvis skolbesök, planering av
Her Tech Future, EKODAGEN (vårt eget inspirations event) och uppdatering av sektionens
Instagram konto. Till våren kommer PR-utskottet slås ihop med InfU, och bilda det ultimata
informationsutskottet! Känner du dig taggad på att sprida programmet ut i världen, eller vill höra
mer, tveka inte att höra av dig!
Sofia Rapp
PR-chef
prchef@wsek.se

Studierådet
Haj Haj!
Studierådet (eller SRW) är vi som säkerställer att din utbildning på W-sektionen fortsätter att hålla
världsklass. Vi består av representanter från alla årskurserna och har som huvudområde att syssla
med det som kallas studiebevakning. Det innefattar att kritiskt granska kurserna från studenternas
synvinkel, att agera medlare mellan föreläsare och studenter under kursens gång samt att
utvärdera kurserna. Vi ansvarar också för studiesociala frågor och W-sektionens bokbytargrupp
på facebook.
Men vi gör annat kul också! Vi är vida berömda för vår hummus som serveras på våra
Studiekwällar för alla sektionens medlemmar. Kort och gott löper våra uppdrag vitt och brett
vilket gör studierådet till ett roligt och viktigt utskott att engagera sig i. Vi ser fram emot att
välkomna nya representanter
från W21!
Hör gärna av dig till srw@
wsek.se om du har en fråga
för oss!
Ropen skalla, hummus åt alla!
#Hummus
Wänliga hälsningar
Vera Söderström
Studierådsordförande
srwordf@wsek.se

24

Sexmästeriet
Hej och stort Wälkommen till W-sektionen! Martina
heter jag och är sektionens sexmästare vilket betyder
att jag har koll på Sexmästeriet (även kallat Sexet).
Det är inget namn jag har kommit på själv (tyvärr)
utan det härstammar från det äldre ordet “sexa” vilket
betyder en festligare måltid som intas runt klockan
sex på kvällen, eller helt enkelt bara en fest.
Tillsammans med mina mästare, toastmasters och
hela mitt underbara Sexmästeri styr vi ofta ihop
festligheter som sker på sektionen. Vi lagar mat, fixar
dekor, blandar drinkar, styr upp Zoom-häng och allt
annat som krävs för en lyckad sittning eller pub.
Temat för årets Sexmästeri är “Pluton 6” och vi ser
alla så mycket fram emot att få träffa dig.
Hoppas att du får en riktigt festlig start på pluggtiden!
Eller ja, det är snarare en order :)
Martina Rosenqvist
Sexmästare
sexmastare@wsek.se
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Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att
inför varje sektionsmöte intervjua de som
kandiderar till olika sektionsposter.
Utskottet är oberoende av styrelsen och
ser till att motverka jäv inom
sektionen, länge leve demokrati!
Som medlem får man gå på möten, hålla i
intervjuer och därigenom lära känna
sektionen både utan och innantill. Det är
även Valberedningens ansvar att
uppdatera funkisguiden och anordna ett
Walfläsk där alla sektionens medlemmar
bjuds in att nominera sig själva eller
varandra till olika sektionsposter. Sen har
man såklart också tid för en massa fika
och allt annat roligt!
Valberedningen
valberedning@wsek.se

CeremU

WisU

CeremU är det utskott som ser till att alla
funktionärer får tack för sitt hårda arbete
för sektionen, både genom att ge ut
medaljer samt genom att anordna ett
funkistack varje termin.

Det nyaste utskottet på sektionen! WisU,
eller Wisdomsutskottet, är det utskott för
de som tidigare engagerat sig ordentligt
inom sektionen och som nu sitter på
mycket visdom och erfarenheter.

I CeremU finns även fanbäraren som
representerar W-sektionen i de mest
officiella och högtidliga ceremonierna
på LTH.

Utskottets syfte är att vara just ett utskott
man kan vända sig till när man behöver
assistens med något sektionsarbete.

Ceremoniutskottet
ceremu@wsek.se

Wisdomsutskottet
wisu@wsek.se
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Informationsspridning
W-sektionen har massa trevliga och informativa kanaler där ni kan
följa med i allt som försiggår på Eko!

FACEBOOK

På Facebook har vi förutom Nollningssidan “En Drömsk Nollning”,
även en sida för W som heter “W-sektionen inom TLTH” där event
och information publiceras, samt ett medlemsforum som är en sluten
grupp till för alla medlemmar “W-sektionens Medlemsforum, TLTH”.

NYHETSBREV

Prenumerera gärna på Wekobrevet som kommer landa i din mejlkorg
varje söndag och som sammanfattar aktuella händelser och info på W.
Prenumerationslänk: https://tinyurl.com/4h8ut28a

INSTAGRAM

W-sektionen har också en instagram, spana in “wsektionenlth” för
turkosa bilder i ditt flöde!

Wera haj
W-Sektionens maskot
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W-Sektionens logga

Knut Den Stores Torg 5, Lund

När du väljer att gå till Bruns Frisörer väljer du ett hållbart hår!
Vi jobbar med certifieringen Grön Salong, vilket innebär att vi helt
utesluter kända allergener som PPD och PTD.
Vi använder oss oftast av ordet ”giftfritt” för att beskriva hur vi
arbetar. Detta innefattar både hur vi tar hand om ditt hår men
också hur vi tar hand om salongen. Hos oss färgar du dig med växtfärg
och kan alltid välja ett doftfritt alternativ när du väljer schampo. Vi städar
endast med ättika och anlitar självklart en grön elproducent osv - listan är
lång och du är hjärtligt välkommen på ett besök i vår härliga salong! Som
student har du 10% rabatt på klippning (gesällpris) må-fre.
Välkommen till Lunds hållbaraste salong!
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KÅRORDFÖRANDE HÄLSAR

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 utbildningsprogram 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!
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
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NOLLEGENERALEN HÄLSAR

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 lunchföreläsningar, 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 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
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NOLLEAMIRALEN HÄLSAR

Hej! Mitt namn är Frida och jag är årets Nolleamiral, 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 och fhøben planera och utföra
kårens evenemang såsom draggningen och Nollehelgen.
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 hoppas att du får en Magisk Nollning. (;
Frida Johansson
Nolleamiral 2021

Teknologkårens logga
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BLI
MEDLEM
IDAG

Sveriges Ingenjörer är landets största fackförbund
för högskoleutbildade ingenjörer.
Vi hjälper dig hela vägen till examen och vidare ut i arbetslivet.
Som medlem blir du en del av Sveriges största ingenjörsnätverk med yrkesverksamma ingenjörer inom alla branscher.
Du får Ny Tekniks premiumtjänst med alla tekniknyheter samt
en studentolycksfallsförsäkring och möjlighet att teckna en
studenthemförsäkring.
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Hur du hittar bostad i Lund
Har tid början eller slut? Finns det bara ett universum? Är det
möjligt att få bostad i Lund? Detta är några komplexa
metafysiska frågor som Phøset ofta drömmer om. För 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. För
att Nollan inte ska bli utan plats att sova på kommer Phøset
dela med sig av sina bästa tips för hur Nollan hittar hem:

AF Bostäder hyr ut både korridorrum och lägenheter, och har många
hyresrätter i populära studentområden som Nollan kan ställa sig i kö till.
Michael-Hansens Kollegium är en stiftelse som delar ut boende
och stipendier till studenter. För att stå i kö tar de en avgift på 50 kr/
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 campingplatser tidigare.
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Checklista

De Wiktigaste sakerna för Nollans första vecka i Lund

Phøset vill att Nollan ska ha en fantastiskt rolig tid i Lund, men då
finns det lite saker som behöver fixas först. För att Nollan ska kunna
leva den ultimata studentdrömmen kommer här en lista över saker
Nollan bör se till att ha gjort i slutet av första veckan

• Adressändra och skaffa hemförsäkring till Nollans nya
husrum.
• Skicka in studieförsäkran (görs enkelt på csn.se). Utan
den får Nollan inga pengar. Nollan behöver pengar.
• Gå med i en nation och i Teknologkåren för att maximera
studentlivet och möjligheten att kunna påverka.
• Köp kurslitteratur. KFS har alla böcker Nollan behöver.
Det finns även bokbytardagar och bokbytargrupper på
Facebook där Nollan kan hitta begagnad kurslitteratur.
• Om Nollan inte har en köplats i AFB rekommenderar
Phøset att Nollan skaffar en.
• Skaffa en FUL cykel med ett bra lås. Nollan behöver en
cykel. Framförallt en ful cykel. Och framförallt ett bra lås.
• Ladda ner appen Swish, den används mycket i
studentlivet.
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Alkohol
Nollning
Under vissa event och sittningar som Nollan bjuds in till
kommer det att finnas alkohol. Den kan komma att
serveras, finnas i baren eller vara medhavd av Nollan själv.
Som Nolla är det mycket viktigt att veta att det råder en
strikt alkoholpolicy på LTH vilket innebär att den som
inte vill dricka ALDRIG ska behöva det. Ett nej är ett nej
och ska accepteras av alla.
Skulle du mot förmodan känna att någon
(medvetet eller omedvetet) försöker att få dig att dricka
mer än du vill, säg till en Phadder så löser ni det
tillsammans.
Nollan bör också veta att dryckeslekar såsom Lambo inte
är tillåtna på LTH. Under alla event kommer det att finnas
nyktra phaddrar och Phøs. Tveka inte att
prata med dessa oavsett vad det gäller.
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Nollning Samtidigt

Att nollas är kul, men redan efter en vecka drar plugget igång och det
kan kännas både stressigt och läskigt. För många är det första gången
man läser på universitet och en del har tagit uppehåll från gymnasiet
så att mattekunskaperna behöver dammas av lite innan man kommer
igång. Phaddrar och äldre kursare är fulla av kunskap om hur man
klarar av att plugga och nollas samtidigt, eller hur man spikar den
mytomspunna endimen på första försöket. Nedan följer pluggtipsen
som nollan kommer behöva för att navigera
universitetets komplexa värld.
1. Stanna kvar i skolan efter föreläsningarna den första tiden och plugga tillsammans med dina nya kursare. Det hjälper mycket att reda ut problemen i
grupp.
2. Repetera lite gymnasiematte så fort som möjligt. Har du glömt vad både
potenser och logaritmer är och drabbats av panik? Oroa dig inte, det kommer tillbaka mycket snabbare än du tror!
3. Matteföreläsningarna går JÄTTEFORT och det är inte bara du som tycker
det. Men du kommer vänja dig snabbt och hitta en teknik som fungerar för
dig.
4. Under nollningen är det okej att hamna lite ur fas, men försök att inte ligga
mer än en vecka back.
5. Gick något på föreläsningen för fort? Kolla in Jonas Månsson på YouTube,
aka LTHs matteguru.
6. Förstår du verkligen inte vad en Unit Hydrograph är trots att föreläsarna
tjatat om det varje föreläsning? Ingen fara, snart kommer AHA-upplevelsen!
7. Och kanske viktigast av allt. När tentaveckan kommer, se till att vara i fas! Då
kan du börja tentaplugga ordentligt utan att behöva komma ikapp och tentan
kommer gå som i drömmen (dvs helt fantastiskt såklart)! Lycka till!
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Tips från PHØSET
Phøsets vishet är oändlig och Phøset har därför evig
förståelse för nollans tid som ny student på LTH och
har råd de vill föra vidare. Speciellt då vi fortfarande
har en pandemi i samhället. Nollan bör därför lyssna
till dessa kloka tips.

1. Hitta din bästa studieteknik. På distans är det extra
svårt med självdiciplin. En bra idé är att hitta en eller
flera pluggkompisar, inte glömma att ta paus
(pomodoro metoden rekommenderas) och gå på
SI-övningar och studiekwällar.
2. Njut av den nollning som kan bli av, även om den
inte blev som du kanske först tänkt dig. Du är bara
nolla en gång.
3. Planera din tid och försök att ligga i fas. Med studier
på distans är det lätt hänt att hamna efter och istället
göra något roligare här och nu. För att Nollan ska må
bra är det Phøsets råd att du följer schemat till
största möjliga utsträckning för att minimera senare
stress. Fråga phaddrarna om hur våren varit så
kommer ni att få en idé om hur det är. Bästa tipset är
en bra kalender med bra listor. Man kan aldrig ha för
mycket listor
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Nollningen är en otroligt spännande men
också utmanande tid i Nollans studentliv.
Att kunna avskilja vad som är verkligt i
gränsen mellan dröm och verklighet är
svårt när Phøset återvänt till jorden
Men tillsammans är Nollan stark och kan
klara denna prövande period.
Glöm inte heller bort att njuta av färden,
den är över innan ni anar det.

Vi mötes,

PHØSET
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