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NOLLANS GUIDE TILL STUDENTLIVET

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 inblandade
- Öppenhet och respekt skall prägla
nollningen - Om olyckan skulle vara framme så finns det mycket
hjälp
Vi vill också trycka på att man ska stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Det gör ingenting om man missar ett
par dagar, nollningen är lång och det kommer alltid fler roliga
events!
Här är LTH:s students kontaktlista.
- Kurator Ulla Bergman 046-22 23 714 - Studentpräster i Lund
046-71 87 35
- LTH’s säkerhetsnummer 046-2220700
Känner du dig orättvist behandlad?
Om du någon gång upplever att du känner dig orättvist behandlad i dina studier eller på andra arrangemang 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 .
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
uppdateras i samband med att bemanning förändras.
Ta hand om dig och dina kamrater!

STUDENTSTADEN LUND
Hejsan hoppsan!
Vi vill börja med att säga grattis till att du har valt att plugga till
ingenjör i Sveriges bästa studentstad, LUND!
Det är här, på Lunds Tekniska Högskola, som du kommer spendera dina kommande år. Här kommer du att få många nya kompisar
och minnen för livet. Du kommer att träffa många olika människor
med olika bakgrunder, men alla kommer hit av samma anledning;
att grunda inför framtiden genom sin utbildning.
Lund är en relativt stor stad med mycket att erbjuda, vilket gör
det lätt att hitta något man gillar. En stor del av studentlivet i Lund
utgörs av nationer som arrangerar evenemang av alla olika slag.
Från sportevenemang till fester, lekar, bruncher och baler. För att
kunna delta i detta så krävs ett medlemskap i Studentlund, något
som är väldigt bra att fixa så fort som möjligt, antingen på valfri
nation eller på Studentlunds hemsida. Det spelar ingen roll vilken
nation man skriver in sig på, man kan byta om man skulle vilja
det.
Det främsta transportsättet i Lund (efter spårvagn) är cykel. På 10
minuter kan du ta dig genom hela stan på cykel och kan då även
passa på att lära känna stan som du ska spendera dina kommande år i. Utöver det finns det såklart bussar också. Malmö ligger
bara ett stenkast bort och på andra sidan sundet finner du Köpenhamn om suget av storstadslivet tar över.
Ta vara på tiden du är här, du har en underbar tid framför dig.
Återigen grattis!

HEJSAN NOLLA
Varmt välkommen till LTH, ännu varmare välkommen till V-Sektionen, sektionen för samhällsbyggnad. V-Sektionen består av programmen; Väg och
Vatten, Lantmäteri, Brandingenjör och Riskhantering.
De första fyra veckorna på LTH kallas för nollning. Nollning innefattar allt
mellan att gå på sittningar till att tävla i lådbilsrace eller storslagna sjöslag
och fungerar som en introduktion till studentlivet.
Vi som håller i nollningen heter Phøset, och kommer att leda er genom
de första veckorna på LTH. Vi består av studenter som alla läser något av
programmen på V-Sektionen. Nollningen är till för att du som nyantagen student ska få en så bra tid i Lund som möjligt. Detta genom att testa nya saker,
träffa nya människor, komma igång med plugget och lära känna sektionen.
Vi jobbar hårt för att DU ska känna dig välkommen här på LTH!
Efter några dagar in i första veckan kommer ni att bli tilldelade en phaddergrupp med ca 20-25 andra nyantagna studenter på sektionen, gemensamt
med 11 äldre studenter. Detta är era phaddrar, som kommer ta hand om er.
Ni kommer att träffa era phaddrar och oss i princip varje dag under nollningen.
I slutet av denna guide finns schema samt evenemangsbeskrivningar för
vad nollningen har att erbjuda. Däremot kan det ske små förändringar i
schemat på grund av den rådande pandemin. För att hålla koll på läget
under nollningen är det starkt rekommenderat att ni följer vår facebook- och
instagramsida för eventuella ändringar samt utförligare information om
kommande event.
Vi hoppas att du är lika taggad på nollning som vi är och vi ser fram emot att
träffa dig!
facebook.com/vphos2021
vphos21
vphos2021@gmail.com

DET ÄR VI SOM ÄR

PHØSET

VILKA ÄR VI?
Kickstart my heart eller Head and hearts?
Kickstart my heart
VGs eller ÖGs?
Hemmafest
Favvoritfärg?
Kastanj
Hur blir man en svärmorsdröm?
Kolla på Sommar med Ernst

Dialekt du är bäst på att härma?
Göteborgska såklart
Vart sover man bäst?
Balkongen
Pluggtips?
Ja tack!
Bästa med Linn?
Har alltid Lyft

Stjärntecken?
Tvilling
Något speciellt med dig?
(Enäggs-)tvilling
Bästa mattips?
Häll en hel burk chiliflakes på allt. Det blir godare
så
Favoritefterrätt?
Glasstrut på Göteborgs nation!

Ett måste i väskan?
Vaselin
Favoritdialekt?
Noras Göteborska
Bästa frukten?
Annanas, görgött på allt
Lifehack?
Päronresorb

Favoritglass?
10 piggelin
Vad finns alltid i kylen?
Körv å brö
Dolda Talanger?
Isprinsessa och Jonglör
Vad håller du närmst om hjärtat?
ABBA

Bästa platsen för trosor?
Hängda på köksdörren och slängda på ängen
Sämsta med Nora?
Snor alltid av min Lyft
Har du något lifehack?
7 snabba 3 långsamma
Favoritutskottet på V-sektionen?
VRT

Vad är det bästa med att heta Vilma?
Det stavas med enkel V
Favoritsås?
Kebabsås från Småland såklart
Merit?
Skrapat triss i tv
Bästa bot mot bakfylla?
Bakisbada, finns inget bättre!

ELU. FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID

KÅRORDFÖRANDE

Hej och varmt välkommen!

Den bästa platsen
att börja din karriär på
Vi vill öppna portarna och släppa in dig i några av landets
största och mest komplexa projekt. Slussen och Urban
Escape i Stockholm, nya Hisingsbron i Göteborg och
Filborna vattentorn i Helsingborg är några av våra spektakulära
uppdrag. På ELU finns landets främsta konstruktörer inom om
rådena bygg, anläggning, geoteknik samt vattenbyggnad. För
dig som ska ut i arbetslivet – och som menar allvar med ditt yr
kesval – är ELU den bästa platsen att börja karriären på.
Du kommer in på ett företag som är stort nog (230 medarbetare)
för att du ska kunna utvecklas i din egen riktning. Du blir dess
utom en del av en organisation som har tydliga värderingar och
medarbetare som delar med sig av sina stora kunskaper och
erfarenheter till dig som är yngre och vill växa.
Välkommen till ELU.

CHARLOTTE BERGMAN/ VD
charlotte.bergman@elu.se

www.elu.se /

STOCKHOLM / GÖTEBORG / MALMÖ

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

NOLLEGENERAL

NOLLEAMIRAL

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

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

SEKTIONSVISOR
Å När Dom Blå
Mel: When the saints go marching in
Å när dom blå!
Å när dom blå!
Å när dom blå marscherar in,
då blir det fest, då blir det jubel.
Å när dom blå marscherar in!

Den blåa V-sektionen
Mel: Wake me up
Vi är den blåa V-sektionen
och vi sitter högst på tronen.
På LTH är det en fet merit,
du blir en del av elit.

Brand, lant, väg och vatten
Mel: Högst vinner
Brand, lant, väg och vatten,
Störst på LTH.
Ingenting kan stoppa oss,
V-Sek allez allez.

För vi är dom blå
Mel: Rote Pferd
För, vi, är dom blå
och vi är inte små.
För vi är störst och bäst på hela LTH.

V-Ingenjören
Mel: Sovjetunionens nationalsång
V-ingenjören - skapelsens krona.
Gudarnas gunstling, så stark, klok och sann.
Från falsk blygsamhet vi ska er förskona.
Vi vet vad vi vill, och vi vet vad vi kan.
Vi bygger bro - mellan fjärran stränder.
Vi drar en väg - mellan alla länder.
En väg mellan folken - en strålande syn.
Vi skapar kraft - tämjer syndafloden.
Vår jord bebyggt - så man kan bebo den.
Från klingfasta berget mot blånande skyn.
Skåla kamrater - skål för varandra.
Skål ingenjörer av sten och av stål.
Vi breddar vartefter den vägen vi vandra.
Vårt mål är en skål - så skål för vårt mål.

PEPPARE

SEKTIONSSTYRELSEN
Hallå!
Grattis till din plats på LTH och hjärtligt välkommen till V-sektionen, sektionen för
samhällsbyggnad. Sektionen består av fyra program, Väg och vatten, Lantmäteri,
Brandingenjör och Riskhantering, tillsammans utgör vi den största sektionen på LTH!
Sektionen finns till för att se till att alla ska ha en roligare studietid. Vi i styrelsen med
resten av sektionen hoppas att du ska trivas bra på sektionen och för att göra det
möjligt arrangerar vi en massa olika typer av evenemang och annan verksamhet. Det
kan vara pubar, sportkvällar, utflykter med mera, och inte minst ordnar vi en fantastisk
nollning varje år. Dessutom granskar vi kurserna som vi läser och håller även kontakt
med arbetslivet genom bland annat lunchföreläsningar och andra samarbeten.
Förhoppningsvis finns det något för alla sektionsmedlemmar!

Ordförande & Vice Ordförande
Hejsan och välkommen till vår sektion!

Tjenare Nollan!
Vi brukar presentera oss som Sara, Alva, Elias och Martin i vanliga fall, men nu
under några veckor är vi först och främst V-sektionens peppare. Ni kommer träffa
på oss väldigt flitigt i våra skinande silvriga rockar och vi ska berätta varför det
är bra. Vi kan helt enkelt i princip allting. Var löser man LU-kort? Vilken lunchtid
är det minst folk i micro-rummet? Var är min phaddergrupp? Tveka därför inte att
prata med oss om du har någon fråga eller om om du bara vill diskutera något
skojigt, för det är mycket roligare att dela med sig!
Vad kul det ska bli och ses! Ha de bäst,
Los Peppoz
P.S Vi har pratat med Phøset mer än någon annan D.S

Våra namn är Anna Ström och Alice Sörmon, vi är Ordförande
respektive Vice Ordförande på sektionen. Vår främsta uppgift är
att se till att sektionens vilja går igenom och att verksamheten har
förutsättningar för att fungera. Till vår hjälp har vi alla utskott och
deras utskottsordförande. Utskottsordförandena sitter i styrelse och
består av 10 personer inklusive oss. Under nollningen kommer vi att
synas en del och bäst känner du igen oss i våra overaller och vita
pikéer. Det är bara att komma fram till någon av oss om du har en
fråga eller bara vill snacka lite. Vill du veta mer om V-sektionen kan
du kolla in vår Facebooksida eller vsek.se.
Hoppas du får en fin start på din studietid här och får en rolig
nollning!
Kram,
Anna Ström
Ordförande

Alice Sörmon
Vice ordförande

Informationsutskottet
Skattmästeriet
Halloj! Mitt namn är Malin och jag är skattmästare på sektionen. Som
skattmästare har jag det yttersta ansvaret för sektionens ekonomi. Jag är
även utskottsordförande för skattmästeriet, där alla ekonomiansvariga i
de olika utskotten och V-bilsansvariga sitter med. Tillsammans ser vi till att
budgeten följs, att bokföringen görs och att fakturorna betalas i tid. Utöver
detta jobbar vi även med miljöfrågor inom sektionen. Uppdraget är väldigt
lärorikt och man får chans att påverka mycket. Har du några som helst
frågor eller funderingar, eller bara vill snacka lite, är det bara att komma
fram till mig. Vi ses i höst!
Malin Wiik
Skattmästare

Melanie Deshayes
Informationschef

Utbildningsutskottet

Näringslivsutskottet
Hej, jag heter August och innehar posten som näringslivsordförande på
sektionen. Tillsammans med min näringslivsgrupp arbetar vi för att sektionen ska hålla en god kontakt med näringslivet och för att sektionens
medlemmar ska få en god insikt i vad som kommer efter studietiden
samt skapa en god kontakt med sin framtida arbetsgivare. Detta gör vi
genom att tillsammans med branschföretag anordna lunchföreläsningar,
casekvällar, studiebesök samt annonserar om traineetjänster och sommarjobb. Ett stort plus är att vi serverar gratis mat vid de flesta av våra
event. Om du har några frågor om våra evenemang, vad det blir för mat
på lunchföreläsningen eller något annat kul så tveka inte att hälsa!
August Liljenberg
Näringslivsordförande

Aktivitetsutskottet
Tjena allihop! Mitt namn är Anton och jag är AktU-ordförande här på
V-sektionen. Min uppgift är att driva Aktivitetsutskottet tillsammans med
Sportchefen och de Aktuverade. Aktivitetsutskottet finns till för att sysselsätta sektionsmedlemmarna utöver skoltid. Detta gör vi genom diverse
olika evenemang. Vanligtvis håller vi i löpkvällar på måndagar och sportkvällar på tisdagar. Utöver det anordnar vi FIFA-turneringar, cykelutflykter, prova-på-event och massa annat skoj! Målet är att våra event ska
skapa god sammanhållning på sektionen och att våra medlemmar ska
ha kul och må bra. Förhoppningsvis kan vi erbjuda något som lockar just
dig! Vi ses på nollningen och under hösten!
Anton Liljefors
AktU-ordförande

Halloj! Jag heter Melanie och är årets informationschef. Det jag tillsammans med infogruppen som uppdaterar sociala medier, fotogaferar på
alla sektionsevent, har hand om merch och sköter sektionens hemsida.
Det är även jag som skriver våra kära veckobrev till sektionen! Under
nollningen kommer ni träffa på mig och mitt utskott under ovve- och märkes-försäljning, vid fotografering av events och säker massa mer! Har ni
några frågor om sektionen eller bara allmänt är det bara att höra av sig,
ses på nollningen!

Hej hej! Jag heter Märta och är Utbildningsminister på sektionen. Utbildningsutskottet består av studieråd för varje program, likabehandlingsombud, skyddsombud och världsmästare. Tillsammans jobbar vi med
studierelaterade frågor, studenternas mående, studiemiljö och internationalisering. Till oss kan du komma om du har frågor eller synpunkter
gällande kurser, orättvisor, utbyten och mycket annat. Vi strävar efter
att utbildningen ska bli den bästa, samtidigt som alla känner sig trygga
och välkomna. Vi håller bland annat i studiekvällar under nollningen, ett
utmärkt tillfälle att komma igång med plugget!
Märta Larsson
Utbildningsminister

Cafémästeriet
Tjena! Jag heter Emelie och är Cafémästare här på sektionen. Jag ansvarar alltså för vårt alldeles egna V-café! Med hjälp av mitt utskott Cafémästeriet ser vi till att alla studenter får i sig sin dagliga dos koffein och
en ansenlig mängd frukostfrallor. Vi anordnar dessutom bruncher, varma
luncher och andra roliga event tillsammans med de andra utskotten på
sektionen. Genom att hjälpa till att jobba i caféet kan man få gratis kaffe,
lunch fika och en inbjudan till en riktigt bra tackfest. Tveka inte på att
heja om du frågor eller bara vill ha vägvisning till närmaste kaffe!
Emelie Urzander
Cafémästare

Sexmästeriet
Som Sexmästare på sektionen är det min uppgift att tillsammans med
resten av sexmästeriet anordna pubar, sittningar och andra festligheter
som bidrar till en bra stämning på sektionen. Vi består av 21 härliga och
taggade studenter från Brand, Lant och Väg- och Vatten. Du kommer
snabbt känna igen oss eftersom vi traditionsenligt bär den skotskmönstrade kilten. Vi ses under nollningen och ert framtida studentliv!
Nils Göransson
Sexmästare

PROGRAMUTSKOTT
BIIF
Hej!
Mitt namn är Olivia Abrahamsson och jag är ordförande i BIIF,
Brandingenjörsstuderandes Intresseförening. Vi är en förening
som jobbar hand i hand med V-sektionen och representerar alla
studenter på Brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammet vid
LTH.
BIIF består av ett stort och härligt gäng funktionärer, som alla
är studenter. Närmst mig är BIIF-styrelsen, och vi är 8st driva
personer som sköter bland annat studieövervakning, företagspresentationer och anordnar en del event.
Brandingenjörsprogrammet är känt för sin goda sammanhållning,
något som vi i BIIF uppskattar och kämpar för att bevara. Att
tidigt få bra kontakt och skapa goda relationer med studiekamrater och framtida kollegor är otroligt viktigt, både under studietiden
och senare i arbetslivet. BIIF välkomnar dig som brandingejnörsstudent in i gemenskapen och hoppas att du kommer att trivas.
Vi i BIIF-styrelsen ser fram emot att träffa dig och lära känna
alla nya studenter på V-sektionen! Du har en underbar tid i livet
framför dig!
Olivia Abrahamsson
Ordförande BIIF

VoV-event
Hejsan!
Mitt namn är Melker och jag är sektionens VoV-Mästare. Som
VoV-Mästare är det mitt jobb att tillsammans med mina VoV-are
planera och styra upp roliga och minnesvärda events för alla
Väg- och Vattenstudenter på sektionen. Vi kommer säkert ses
vid ett gäng tillfällen under nollningen, t.ex. på programdagen
eller under nollekampen. Ni känner igen oss genom våra blå
västar och våra charmiga yttre och vi ser otroligt mycket fram
emot att få träffa er alla under nollningen, oavsett program!
Melker Lindqvist
VoV-Mästare

L-tek
Hej
Mitt namn Ella och jag är Lantmästare, tillsammans med fem
lantisar bildar vi utskottet L-tek. L-tek är ett eventutskott som
anordnar programspecifika evenemang som är till för alla
lantmäteristudenter på V-sektionen. Vi är med mycket under
nollningen där det är L-teks uppgift att välkomna
lantmäteri-studenterna till V-sektionen och studentlivet. Det
finns även ett samarbete mellan de nordiska motsvarigheterna
till Lantmäteriprogrammet och det är våran uppgift att upprätthålla de kontakterna till våra nordiska vänner.
Ella Erlingson
Lantmästare

ORDLISTA
Akademisk kvart - En extra kvart på dig
att komma i tid. Står det att föreläsningen börjar 08:00 börjar den egentligen
08:15. Efter klockan 18 gäller dubbelkvart. Om akademisk kvart INTE gäller
markeras detta med ordet “prick” eller
ett punkttecken. Efter klockan 18 skriver
man “prick prick”.
Ladok - Ett system för dokumentation
av dina studieresultat.
Canvas - Portal för de olika kurser med
information och kursmaterial.
Phadder - Äldre student som tar hand
om dig de fyra första veckorna på LTH.
Dessa kan du fråga om allt mellan
himmel och jord och förvänta dig sköna
svar.
Sjön Sjøn - Ligger runt ön Øn.
Ön Øn - Ligger i sjön Sjøn.
Phøs - En grupp studenter som har
planerat nollningen.
TLTH - Teknologkåren vid LTH.
Tegeltorget (TT) - Uteplats utanför
V-Huset där man kan grilla, plugga eller
bara umgås.
Nation - Organisationer som anordnar
pubar, klubbar, idrottsaktiviteter, luncher
m.m. Samt står för en del studentbostäder.
Nolla - Student på LTH som ännu inte
har haft sin nollegasuqe (och blivit etta).
Novisch - Nyantagen student i Lund,
d.v.s. du.

Sell/Buy stuff in Lund - Facebookgrupp
där man kan köpa allt från kjolpaket till
sängar.

PHØSET TIPSAR

Spex - Kort scenframträdande.

- V-Sektionen tillhör TLTH. Därför krävs det medlemskap i TLTH för att ta del av både
sektionens och kårens aktiviteter, vilket sker under hela nollningen. Därför rekommenderar vi starkt att du blir medlem så fort som möjligt. Gå in på medlem.tlth.se och klicka
på “Bli medlem här” och följ instruktionerna.

Gasquesalen - Stor lokal i botten av
kårhuset här kommer du både skriva
tentor och festa.

- Nationer utgör en stor del av studentlivet i Lund. Eftersom att vissa evenemang under
nollningen kräver medlemskap i nation rekommenderar vi att du även blir medlem i
studentlund. Hitta mer information på studentlund.se.

Spegelsalen - Mingelrum innan man
kommer in i gasquesalen, här kan man
hänga av sig jackan, spegla sig och
kissa.

- Vi lever numera i det kontantlösa samhället och därför är det väldigt stort med swish i
studentlivet. Swish är ett sätt att betala smidigt via mobiltelefonen. www.getswish.se.

V-Café - Sektionens egna studentdrivna café som ligger mitt i V-Huset. Tio
kronor tar dig långt.
KFS - Studentbokhandel som ligger på
campus.
Studiecentrum - Samlingsplats för alla
teknologer på LTH-området. Här finns
KFS, studieplatser, datorer, skrivare,
café/lunchrestaurang.
Campus - Slang för LTH-området.
Lophtet - LTHs äldsta byggnad. Används nu som festlokal.
Sittning - Middag i större sällskap efterföljs ofta av ett släpp.
Mellanfest - Fest mellan sittning och
efterfest.
Eftersläpp - Släpp efter sittning och
mellanfest (läs klubb).

- När man kommer till en ny stad är det viktigt att man har någonstans att bo. Därför rekommenderar vi att så fort som möjligt ställa sig i kö hos AFBostäder som är det största
studentbostadsföretaget i Lund. Annars kan du kolla hos nationer, blocket, bopoolen.nu
och LKF.se.
- Ta hjälp av studievägledarna. De sitter i E-huset och finns för studenternas skull och
hjälper gärna till med allt studierelaterat.
- Skaffa en cykel, det underlättar jättemycket när man bor i Lund.
- Att ha ett par oömma skor och ett bälte till ouverallen är ett måste.
- Om du känner att du mår dåligt eller måste prata av sig så finns alltid LTH:s kuratorer
just för din skull. Telefonnummer finns på första sidan.
- Det är viktigt att ha roligt, men glöm inte bort plugget. Vilket är anledningen till varför
du egentligen är här. Skaffa kurslitteratur i god tid. Gå på studiekvällarna och utnyttja
övningsledarna som finns på plats för att hjälpa dig.

NOLLNINGSAKTIVITETER
Det är mycket som händer när man flyttar till en ny stad, både studiemässigt, men även
utanför skolan. Man ska lära sig att hitta i staden, fixa en schysst lya och verkligen
trivas. Detta blir mycket lättare om man hittar kompisar att umgås med, antingen i din
klass eller i din omgivning. Därför anordnas det massor av evenemang under nollningen, för att du ska få en så bra start som möjligt på både studierna och studentlivet. Alla
aktiviteter kanske inte passar alla, men vi hoppas att det kommer att finnas något just
för dig.
Under nollningen är den främsta klädseln ouverall. Ouverallens färg representerar
vilken sektion du tillhör, och vilket program du läser. På V-sektionen bär Väg- och
vattenstudenter blå ouverall, Lantmäteristudenter grön och Brandingenjörer bär svart.
Med ouverallen på slipper du själv tänka på vad du måste ha på dig under nollningen,
och du behöver inte heller smutsa ner dina vardagskläder. Efter att nollningen är slut
kommer du längta efter att bära din kära ouverall igen! Det kommer att vara som en del
av dig.
Om man är sugen på att sätta sig in i vilka olika evenemang som kommer att arrangeras under nollningen kommer vi på följande sidor att preentera aktiviteternas helhet.
Där finns även information om vad som bör tas med eller vilken klädkod som gäller för
respektive evenemang. Denna guide kan du använda som handbok hela nollningen, för
att hjälpa dig under din första tid här på LTH.

Campus- &
Stadsrundvandring
Detta är ett event där du lär dig hitta
i din nya hemstad. Ni blir indelade i
grupper och ska tillsammans navigera
runt er i staden till olika stationer och
genomföra uppdrag.
Dresscode: Ouverall

Lära Känna Pub
Nollningens första pub. Ta tillfället i akt
och lär känna dina sektionskamrater
ytterligare.
Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall

Lära Känna Häng
AktU och Styret bjuder in till häng i
stadsparken med volleyboll och andra
roligheter.
Dresscode: Ouverall

Programdag
Sektionens programutskott organiserar
en eftermiddag som spenderas varje
program för sig, detta för att lära känna
sin klass bättre.
Dresscode: Ouverall

Temasläpp

Pepparnas Peppare

Sektionens alla utskott och nollningens
tema presenteras och sedan drar nollningen igång på riktigt. Phaddergrupperna bjuder Nollan på middag och sedan
hänger gruppen under hela kvällen.

Dresscode: Ouverall och temaenl.

Event som tar plats vid V-huset där pepparna och V-café fixar mat och roliga
aktiviteter.

klädsel
Dresscode: Ouverall

Nollekampen
Event som äger rum på St. Hans backar
där Nollan tävlar om vilket uppdrag
Nollan vill ha.
Dresscode: Ouverall

Uppdragshäng
Ett tillfälle för de phaddergrupper som
behöver snickra ihop diverse mästerverk till sina nollningsuppdrag.

Studiekväll

Studiekväll med äldre handledare som
kan hjälpa dig med svåra problem. Det
bjuds även på fika.

Vespa-Pub
En pub präglad av italienska influenser
där både mat och dryck serveras.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall + temaenl. klädsel

Sportkväll
En kväll i sann sportslig anda där
aktivitetsutskottet bjuder in till tävlingar
i Victoriastadion och på smörlyckans
fotbollsplan. Må bäste man vinna.
Dresscode: Sportoutfit & phaddergruppströja

Nationssittning
Sittning på nation för att introducera
Nollan till nationslivet i staden.
Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Utgångskläder, ej ouverall

Brunch & Valking
Dagen börjar med brunch i V-huset
som cafémästeriet anordnar, därefter
rundvandring i Lund för stopp på några
stationer med aktiviteter som några
utskott håller i.
Medtag: bra skor och vattenflaska
Dresscode: Ouverall

VM-sittning
Draggningen
Evenemang där sektionerna tävlar i att
tömma sjön Sjøn på allt möjligt som kan
finnas där.
Dresscode: Sjön Sjøn-badkläder, sjön
Sjøn-skor

En sektionsöverskridande sittning med
Maskinsektionen, där Nollan får tillfälle
att träffa andra studenter utanför sin
egen sektion.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall och temaenl.
klädsel

Programsittning

IV-sittning

Sittning där alla program har en sittning
för sig själva, detta för att lära känna sin
klass ytterligare.

Sektionsöverskridande sittning tillsammans med sektionen för Industriell
Ekonomi.

Medtag: Leg, kårleg, sångbok

Medtag: Leg, kårleg, sångbok

Dresscode: Ouverall

Dresscode: Ouverall + temaenl. klädsel

Nollefredag

Stjärnorna på Lophtet

ØP-hinderbana: Alla sektioner har ett
øverphøs men nollans uppdrag är att
visa att Øverphøs Edward är den enda
rätta. Skapa ett hinder och följ denne
genom den tidlösa banan.
Cheer: Alla sektioners cheergrupper
tävlar mot varandra i en hejdundrandes
cheertävling. Må bästa cheer (V-cheer
såklart) vinna!
Dresscode: Ouverall

Nollelördag

Nollorna fixar brunch till sina phaddrar
och hänger med phaddergruppen under
dagen. Dessutom gör sektionerna upp
i tävlingar som luphtband, lådbilsrace
och ballongstaphult. Kvällen avslutas
med sittning på nation!
Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Dag - ouverall,
Kväll - temaenl. klädsel, ej ouverall

Regatta
LTHs traditionsenliga sjöslag som sker i
Sjön Sjøn. Det hela inleds med att man
tågar tillsammans till Campus.
Dresscode: Ouverall

Roliga aktiviteter tillsammans med
phaddergrupperna och alla utskott på
sektionen.
Medtag: Bra skor och vattenflaska
Dresscode: Ouverall

Sittningsittning
En sittning där damer och herrar skiljs
åt för att avnjuta sittningar på två separat ställen. Vid önskemål kan man få
välja vilken sittning man vill gå på.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Enligt tema, TBA

Nollegasque
Finsittning i Gasquesalen där Nolla blir
till etta.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Mörk kostym

