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KÅRERNA

HAR ORDET
Hej och Stort grattis till antagningen 
och välkommen till Luleå tekniska 
universitet! Du har nu gjort ett av ditt 
livs största val och vi på kårerna är 
övertygade om att det är ett val du inte 
kommer att ångra. Under de 
kommande åren här uppe i norr 
kommer du att stöta på nya 
utmaningar och få vänner för livet. Vi 
förstår också att du nu kan känna dig 
vilsen och därför vill vi ge dig en inblick i 
livet på campus. Det  stora utbud av 
aktiviteter och föreningar som finns på 
universitetet samt ge bra tips på hur du 
gör det mesta av din studietid här i 
denna tidning. 

Teknologkåren, som ansvarar för 
programmen under tekniskfakultet och 
Luleå studentkår som ansvarar för 
studenter inom samhälle, ekonomi, 
hälsa, pedagogik samt kultur och 
media. Vi studentkårer har i uppgift att 
se till att din utbildning håller måttet, 
att du är redo för arbetslivet när du tar 
examen och att din studietid blir 
minnesvärd. Denna uppgift tar vi på 
största allvar! Vårt första steg för att du 
skall komma in i studentlivet är att 
arrangera Sveriges bästa nolleperiod. 
Välkommen till ditt livs bästa tid.

Välkommen till 
Luleå tekniska universitet.
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REKTORN HAR ORDET
Tycker du om att vara där det händer? Grattis – då har du valt att 
studera på rätt plats! Som rektor känner jag mig stolt över att 
det är här, på Sveriges nordligaste lärosäte, som du ser 
möjligheter att forma din framtid, förkovra dig och göra dina 
vägval i livet. Du gör det i en tid när Sveriges, Europas och även 
världens blickar riktas mot Norrbotten och Västerbotten – den 
gröna omställningens epicentrum. Bara de kommande två 
decennierna är hisnande investeringar på över tusen miljarder 
kronor planerade, som alla på olika sätt syftar till att bidra till 
att koldioxidutsläppen minskar, att fossilberoendet bryts och 
att framställningen av stål och mineraler sker på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt.

Som en del i detta har Luleå tekniska universitet det senaste 
året lanserat stora forsknings- och utbildningssatsningar på 
vätgas – CH2ESS, naturresurser för hållbar samhällsomvandling 
– SUN, och på att utveckla den cirkulära ekonomin – Creaternity.

Vi är stolta över vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning 
som bidrar till att lösa framtidens samhällsutmaningar, liksom 
över våra nära samarbeten med företag och o�entliga 
organisationer. Många av de företag som universitetet 
samarbetar med har ett stort anställningsbehov och det finns 
goda förutsättningar till sommarjobb och exjobb inom flera 
olika områden.

En stark och framgångsrik forskning är en garant för kvaliteten 
i din utbildning. Du kan ha höga förväntningar på oss – 
samtidigt som vi kommer att utmana dig och förvänta oss att 
du tar vara på din tid hos oss på bästa sätt.

Här på Luleå tekniska universitet är studenterna inte bara 
mottagare, utan bidrar också i högsta grad till vår höga 
utbildningskvalitet genom att vara aktiva i sina studier, initiera 
nya spännande studentprojekt och vara mentorer till andra 
studenter som behöver hjälp och stöd. Men också genom 
engagemang i kårarbete, programråd, nämnder, styrelser, 
studentföreningar och en rad andra sammanhang. 

Våra studenter hjälper oss att bli ett ännu bättre, roligare, mer 
inkluderande och levande lärosäte. Att stå upp för akademiska 
och demokratiska värderingar som öppenhet, jämställdhet och 
människors lika värde är en viktig del av vår välkomnande kultur. 
En kultur som medarbetare och studenter bygger tillsammans.

Som ny student står du inför en spännande, omvälvande och 
utvecklande tid i ditt liv. Studieåren ger en fantastisk möjlighet 
att fördjupa dig i ämnen du intresserar dig för, men är också ett 
tillfälle att växa som människa och vässa det kritiska 
tänkandet. Vi är mycket glada över att du valt att göra det hos 
oss. Det är med glädje jag hälsar dig varmt välkommen till Luleå 
tekniska universitet. Stort lycka till!

- Birgitta Bergvall-Kåreborn, 
rektor för Luleå tekniska universitet

Birgitta Bergvall-Kåreborn
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STUK har ordet

“Det var på STUK jag hittade 
min Luleå-familj”

William Cederberg
Tf Verksamhetschef, Styrelseledamot STUK

STUK ägs av Teknologkåren och Luleå studentkår. Det 
betyder att du som kårmedlem är ägare av en 

restaurang/nattklubb, häftigt va? 

Till skillnad från andra universitet som har 
sektionspubar och programspecifika 

samlingsplatser så har du i Luleå STUK. 
STUK är nämligen samlingsplatsen för alla studenter 

oavsett program eller utbildning. Detta ger dig en unik 
möjlighet att ska a vänner och kontakter för livet 

utanför din utbildning.

Förutom alla livebandspelningar, sittningar och 
nattklubbsliv så har du öven möjlighet att engagera dig 

i STUK och arbeta ideellt i något av våra arbetslag.
Det var exempelvis så jag hittade både min sambo och 

mitt kompisgäng här i Luleå. 

- William Cederberg
Tf Verksamhetschef, Styrelseledamot STUK

"Jag älskar atmosfären på STUK, man 
känner sig alltid välkommen"
- Linnea Taipalensuu
Civilingenjör Arkitektur år 3

"Jag skulle säga att för mig är STUK 
gemenskap. En plats där jag fått lära 
känna massa nya människor, vågat 
utmana mig själv genom att arbeta 
med sånt jag hade absolut noll 
kunskap om tidigare. Arbetsplatsen 
kräver flexibilitet och att man ska vara 
beredd på snabba förändringar. Men 
man har aldrig en tråkig stund under 
ett arbetspass och får massvis med ny 
erfarenhet"
- Sandra Dany 
Civilingenjör Arkitektur år 5

04
Introduktion



TEKNIKENS
HUS

LULEÅ
CENTRUM

LULEÅ 
SCIENCE 
PARK

P

P

P

P P

4

5 12 41 402

4
5 12

41 402

H
A

PA
R

A
N

D
A

VÄ
G

EN

TEK
N

IK
EN

SH
U

SVÄ
G

EN

TEKNIKTORGET
LÄNSTRAFIKEN

LÄNSTRAFIKEN
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Campus Luleå

Välkommen till Luleå tekniska universitet; 
norra Sveriges största campus. Den nästan 
kilometerlånga Regnbågsallén bildar kärnan 
av campusområdet. Sedan LTU:s första 
ingenjörsutbildning i maskinteknik har 
lärosätet expanderat. Idag utbildar 
lärosätet över 15 000 studenter per år, 
utspritt på 4 campus. På området finns det 
gott om bokningsbara grupprum, 
föreläsningssalar, labbsalar, klassrum och 
datasalar som varvas med flertalet restau-
ranger, fik och mysiga studieplatser. Luleås 
starka studentliv erbjuder dig som student 
möjligheter till skidor, resor, fest, teater, 
dans, sång, musik men framförallt påver-
kan. Allt i form av studentdrivna föreningar. 
På campus i Luleå har du möjlighet att 
träna på Luleås största gym STiL som 
befinner i C-huset.

Välkommen till Luleå tekniska universitet!

OBS! 
JUST NU PÅGÅR 
OMBYGGNATIONER PÅ 
CAMPUS LULEÅ.
 KARTAN KAN DÄRFÖR 
VARA OUPPDATERAD
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Campus Piteå

Är du en av dem som ska läsa en utbildning 
inom de kreativa näringarna? Då är det 
troligen på Campus Piteå du kommer 
spendera dina dagar. Musikhögskolan är en 
plats där du får möjligheten till att utveckla 
ditt skapande och förverkliga dina 
konstnärliga idéer. I samma byggnad som 
musikhögskolan finns även Studio 
Acusticum, ett av norra Europas 
modernaste konserthus, som är känt för 
den jättelika Orgel Acusticum.  På området 
finns lokaler som öppnar upp för 
gemenskap. Framtiden, som är 
studenternas nyrenoverade sektionslokal, 
är en samlingsplats där studenter bland 
annat äter lunch tillsammans, har 
konserter och umgås. Under samma tak 
ligger också restaurangen 2Kök. 

Piteå är en mysig stad som erbjuder ett 
stort utbud av kultur och föreningsliv. LF 
arena ligger nära campus för den 
sportintresserade. Det är nära till shopping, 
men man har också naturen bakom hörnet. 
Äventyrsbad, långa sandstränder, 
skidbackar och nöjesliv är något som Piteå 
erbjuder. Och vi får inte glömma! Den 
populära pitepalten, du ska väl prova?

För mer information:
https://www.pitea.se
https://pist.luleastudentkar.com
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Campus Skellefteå

Campus Skellefteå ligger vackert stationerat 
invid Skellefteå älv. På detta campus 
går främst de elever som läser 
teknik- och datorrelaterade program 
så som elkraftsteknik, datorgrafik och 
datorspelsutveckling. Trots det så är det inte 
endast tekniska utbildningar på detta 
Campus; utan även konstnärliga utbildningar 
som exempelvis scenografi och 
attributmakeri håller till i Skellefteå. På 
området finns ett ljust bibliotek som 
dessutom har en vacker utsikt mot älven. Här 
kan man samla lugn och njuta av den 
norrländska utsikten. Till biblioteket kommer 
det studenter för att plugga från tidig 
morgon till sen kväll och för många är det ens 
andra hem.

Att Skellefteå är en stad där invånarna har 
hockey nära om hjärtat är svårt att missa. 
Trots det finns det andra sporter att utöva 
som student. På campusområdet finner du 
campushallen där det anordnas turneringar 
och annat skoj! Men såklart älskar inte alla 
sport och då finns det andra aktiviteter som
Skellefteå erbjuder. Här finner du bla 
kårpuben Traversen som brukar vara en 
uppskattad plats för Skellefteås studenter. I 
kårhuset STOCK arrangeras också större 
evenemang. Staden erbjuder det mesta för 
att kunna matcha de intressen som
finns. 

För mer information besök
www.Skelleftea.se
www.studentföreningen.se
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Campus Kiruna

Campus Kiruna, Rymdcampus, hittar man 14 mil ovan 
polcirkeln i norra Lappland. Det är Sveriges nordligaste univer-
sitetsort. Campuset har fått sitt namn från den pågående 
forskningen och utbildningarna samt sin starka koppling till 
rymdindustrin. På Rymdcampuset möter du många internatio-
nella studenter och forskare från hela världen. Här arbetar och 
studerar man tillsammans på det intima campuset strax 
utanför staden.

På plats är det Kirunasektionen som håller ihop studenterna 
som flyttat upp från Luleå och de internationella mastersstu-
denterna genom att arrangera flera olika event.
De har en egen arbetsmarknadsmässa, LiftO�, som fokuserar 
på rymdföretag och en välkomstperiod för mastersstudenter-
na. Utöver de stora projekten arrangerar deras sexmästeri 
SPACE6 flera små event på sektionens egen pub SLUSK.

Kiruna kallas ofta för Sveriges rymdhuvudstad och lever upp 
till namnet med landets enda rymdbas, Esrange. Rymdindus-
trin i Sverige blomstrar just nu med utveckling och innova-
tioner, svenska staten gör miljardsatsningar och har planer att 
i framtiden skjuta upp satelliter från Esrange. Det är även på 
Esrange som de två internationella studentprojekten Rexus & 
Bexus skjuts upp, ett sondrakets- och högaltitudballongspro-
jekt samordnat av bland annat SNSA, ESA och DLR.

När man tänker på kiruna stad tänker man säkert underjords-
gruva och storslagen natur, vilket inte är konstigt. Kiruna har 
världens största underjordsgruva för järnmalm - LKAB. De 
bryter 80% av järnmalmen inom EU och är därmed Europas 
största järnmalmsproducent.

Naturen är storslagen. Här har du närhet till skidåkning i 
världsklass. Abisko, Björkliden och Riksgränsen är endast en 
tågresa bort och i staden har du en mindre men fortfarande 
trevlig backe vid namn Luossavaara. På sommaren kan du byta 
ut skidorna till kängor och vandra i den fantastiska �ällvärlden. 
Oavsett var i staden du befinner dig är naturen inte långt bort.

Om du inte är en naturjunkie som går igång på bergsvyer och 
norrsken så kan det vara bra att veta att Kiruna är en av 
Sveriges föreningsrikaste kommuner. Det finns något för dig 
också, vi lovar!

För mer info besök
www.kiruna.se
www.kirunasektionen.se
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Vardu landar

StudentB
ostadsService

Studenterna vid Luleå tekniska universitets egna bostadsförmedling

HÄR FINNS VI!
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DIN UTBILDNING, VÅRT UPPDRAG

2 Kårer, 1 mål: Att Göra din studietid så bra som möjligt!

Kårerna

På Luleå tekniska universitet 
finns det 2 olika kårer, 
Teknologkåren och Luleå 
studentkår, som båda har 
samma mål, att göra din tid 
som student så rolig och 
givande som bara möjligt. 
Oavsett om du pluggar ett 
program som tillhör 
Teknologkåren eller Luleå 
studentkår arbetar vi 
tillsammans. med alla våra 
medlemmar och engagerade 
för att du som student ska 
kunna sätta din egen prägel 
på studietiden samtidigt 
som din utbildning ska vara 
en i världsklass.

Vårt främsta mål som kårer är att 
kvalitetssäkra och förbättra din 
utbildning så du har de bästa möjliga 
förutsättningarna oavsett vad du 
väljer att göra efter din studietid. 
Genom allt från kontinuerliga 
programråd inom varje program, 
representation på alla beslut som tas 
av universitetet om studenters situa-
tion och vårt gemensamma ärende-
hanteringssystem utbildningsbevak-
ning.se arbetar vi mot och med 
universitetet för att din utbildning 
ska vara en av världsklass. Uppstår 
det problem med undervisningen, 
kursplaner, examinationer eller studi-
emiljö kan du alltid höra av dig till oss 
så hjälper vi dig!

Även om vi alla är här på 
universitetet för att studera 
kan det ibland bli ganska 
enformigt i längden. Ibland 
behöver man helt enkelt ta lite 
avstånd från studierna och 
bara slappna av eller göra 
något roligt tillsammans. För 
att förgylla studietiden jobbar 
vi därför väldigt mycket med 
olika studiesociala aktiviteter. 
Kårerna anordnar tillsammans 
med våra sektioner allt från 
större event som nolleperioden 
och avslutningsbanketter till 
mindre tillställningar som till 
exempel sittningar eller olika 
friskvårdsaktiviteter

Kårerna har även nära 
kontakt näringslivet på 
olika sätt. Vi arbetar för 
att du, redan under din 
studietid, kan få in en fot 
på arbetsmarknaden. 
Genom möjligheten att 
delta på arbetsmark-
nadsmässor, lunch-
föreläsningar och näring-
slivsträ�ar hoppas vi att 
du kan få en känsla av hur 
ditt framtida arbetsliv 
kan se ut och kanske till 
och med kan få direkt 
kontakt med din framtida 
arbetsgivare.

Denna text är bara början på 
allt vi som kårer hoppas 
kunna göra för dig under din 
studietid. Allt som våra 
sektioner, föreningar och 
kårernas gemensamma 
restaurang och nattklubb, 
STUK, gör för dig som student 
har vi bara skrapat ytan på. 
Oavsett vilken typ av person 
du är eller vilka intressen du 
har kan vi lova dig att kårerna 
kommer göra allt vi kan för 
att din tid tillsammans med 
oss här på Luleå tekniska 
universitet ska vara någon av 
den bästa tiden i ditt liv.

Vi hoppas verkligen att du 
vill bli medlem i den kår du 
tillhör och kanske till och 
vill engagera dig i någon av 
våra hundratals olika 
engagemang. Både 
Teknologkåren och Luleå 
studentkår är till 100% 
medlemsdrivna organisa-
tioner. Detta innebär att 
desto fler vi är desto mer 
kan vi göra tillsammans 
för att allas tid här på 
universitetet blir så bra 
som bara möjligt!
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Engagera dig

Under studietiden finns det 
många möjligheter att engagera 
sig utanför plugget. Detta för att 
hitta en balans mellan fritid och 
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Här på LTU finns massor av 
möjligheter att engagera sig, 
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System, Nytta och Samhälle

SNS står för System, Nytta och 
Samhälle och samlar den brokiga 
skaran Statsvetenskap, System-
vetenskap, Grafisk Design och 
Digital Tjänsteutveckling. Vi är en 
ung sektion med drivna medlemmar 
och ett stort intresse för studentlivet 
på LTU, både för våra egna program 
och i övrigt. 

Som de flesta sektioner anordnar vi 
föreläsningar, sittningar och andra 
aktiviteter och har naturligtvis även 
ett fantastiskt sexmästeri som heter 
Essex.

Ekonomsektionen

Vi är en av fem sektioner inom Luleå 
Studentkår och vi arbetar för dig som 
som tillhör utbildningsområdet 
Ekonomi vid Luleå tekniska universi-
tet. 

Vårt främsta syfte är att bevaka och 
medverka i utvecklingen av din 
utbildning för att du ska få så goda 
studieförutsättningar som möjligt. Vi 
har nära kontakt med lärare och 
studenter vid respektive utbildning 
och anordnar event, företagsträffar 
och sammankomster för våra medle-
mmar.

Vill du vara med och utveckla Ekon-
omsektionen? Att engagera sig inom 
Ekonomsektionen är ett perfekt 
tillfälle att lära känna nya människor, 
knyta kontakter inför framtiden, 
utvecklas och uppleva saker du aldrig 
skulle upplevt annars. Du kommer 
inte att ångra dig!

Sektionen för Hälsa och Lärande

Sektionen för Hälsa och Lärande 
(SHoL) är, precis som det låter, 
sektionen för dig som studerar något 
som faller inom ramarna för Hälsa 
eller Lärande. Vårt arbete vilar på 
fyra grundpelare; utbildningsbevak-
ning, studiemiljöförbättring, studie-
social gemenskap och arbetsmark-
nadsbevakning. Utifrån dessa fyra 
pelare arbetar vi aktivt för att förbät-
tra er studietid och finns här för er 
när något inte står rätt till eller då ni 
bara vill ha riktigt kul! Till oss hör 
sexmästeriet Ped6 och efter en 
utekväll kan ni köpa våfflor i vår 
sektionslokal Sholkällan. Tack för 
oss, sholiga hälsningar! Läs mer på: 
www.shol.luleastudentkar.com

SEKTIONER
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Samhällsvetenskapliga 
Föreningen

Vi är sektionen för sociologi, psykologi, 
och rättsvetenskap, Vi är Luleå 
studentkårs yngsta sektion och har 
funnits sedan 2018, efter 
ihopslagningen av två tidigare sektioner 
”Sektionen för psykologi och sociologi” 
och ”JuridikSektionen”, Vi består av 
ideellt arbetande studenter som strävar 
efter att just din universitetsupplevelse 
ska bli den bästa den kan bli. Oavsett 
om det handlar om problem i studierna, 
din mentala hälsa eller studentlivet i 
stort finns vi här för dig.
 
Under sektionen finns två andra 
föreningar; vårt Sexmästeri Sam6 som 
anordnar event året om och 
efterfestlokalen Valhall som har just det 
kvällskäket du behöver efter en lång 
utekväll. 
 
Vill du var med och forma framtiden 
för din sektion och sätta prägel på LTUs 
studentliv? Kom och säg hej på 
sektionsdagen, vi är svåra att missa, håll 
utkik efter den stora blå örnen.

Piteå Studentsektionen

Piteå Studentsektion representerar 
utbildningarna på det kreativa campuset 
i Piteå. Här studerar allt från musiker 
och dansare till lärare, journalister och 
ljudtekniker. Närheten till konserthuset 
Acusticum ger goda chanser för 
kulturupplevelser och egna evenemang. 

Just nu sker ett omfattande 
förändringsarbete för en ny 
sektionslokal, en naturlig mötesplats för 
studier, fester, och konserter. Andra 
aktiviteter för studenter innefattar bland 
annat att sända studentradio i PiteFM, 
sjunga i kammarkören eller träna i 
sektionens gym.

Sektionens flaggskepp är den lokala 
deltävlingen av SMASK, Sveriges 
Musikakademikers Sång Kåntest. 

Produktionen är känd för sina höga 
produktionsvärden och involverar 
studenter från alla utbildningar på 
campus.
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Sektionstillhörighet: Samhällsvetenskapliga 
Föreningen
Uniform: Mörkblå byggväst

Dubbelt så bra? SAM6 är sexmästeriet som reser sig 
ur askan efter sammanslagningen av två andra 
sexmästerier, PuSS6 och Jursex. Detta har nu gjort 
oss dubbelt så bra och vi har tagit tillvara på det 
bästa från båda världarna. Vårt uppdrag är att se till 
att du får den roligaste studietiden möjligt, fylld 
med äventyr och svårslagna minnen. Vi anordnar två 
stora event under året, Julsittningen vilket är en stor 
fulsittning precis innan juluppehållet, och Ombytta 
roller som vi anordnar med PED6, då vi tillsammans 
utmanar befintliga könsroller. På onsdagar hittar ni 
oss oftast på heden spelandes kubb, och helgerna 
spenderar vi på dansgolvet på STUK. Du känner igen 
oss på våra mörkblå västar med en vit Fenix på 
ryggen. Hoppas vi ses på något av alla roliga event 
på LTU.

Facebook: SAM6

Sektionstillhörighet: Sektionen för Hälsa och Lärande
Uniform: Orange byggväst

Ped6 är sexmästeriet under SHoL. Vi anordnar event 
för studenter på LTU såsom sittningar och förfester. 
Bland annat förfester innan BEAT. Tillsammans vill vi 
se till att studenter på skolan ska ha en trevlig 
studentupplevelse under sina studieår och att det 
finns saker att göra utöver tentaångesten. Hoppas vi 
ses i dimman!

Facebook: Ped6

16Vilka är vi?

DIN UTBILDNING, VÅRT UPPDRAG

20
Kåren 101

Sektionstillhörighet: Ekonomsektionen
Uniform: Svarta Ek6-hoodies

Ek6 är Ekonomsektionens studiesociala utskott. 
EK6 event riktar sig främst till studenter som går 
under Luleå Studentkår men exkluderar heller ingen. 
Sexmästeriets störta event är den årliga finsittnin-
gen L.U.S.S.E. Man får inte heller glömma bort den 
populära beer pong-turningen eller våra fulsittning-
ar under året. Kort sagt, du hittar oss där festen är 
och på STUK fler kvällar än många! 

Facebook: Ek6

Sektionstillhörighet: System, Nytta och Samhälle
Uniform: Svart byggväst

Det är vi som är Essex, SNS-sektionens sexmästeri. 
Vi anordnar mindre event för alla studenter på 
skolan. Några av våra större event är Halloween och 
Rockphaesten, men det finns även många fler. Har 
ni några frågor får ni gärna ta tag i oss på STUK, 
skicka ett meddelande på vår facebooksida eller 
mejla 
essex@snssektionen.se. Vi ses!

Facebook: Essex

15Vilka är vi?

SEXMÄSTERIER
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Doktorandsektionen 

Doktorandsektionen
arbetar för att ta tillvara på 
forskarstuderandes
intressen och företräda 
dem i beslutande och 
beredande organ inom 
Luleå tekniska universitet. 
Huvudsakligen sker detta 
genom representation 
av forskarstuderande 
i olika organ inom 
universitetet, exempelvis i 
universitetsstyrelsen och 
fakultetsnämnderna. Vi 
medverkar även i 
opinionsbildning, rekryter-
ing av forskarstuderande, 
informations‐ och 
karriärplaneringsträ�ar,
förhandlingar, kurser, samt 
utvecklingsprojekt i egen 
regi och i samarbete med 
universitetet och de 
fackliga organisationerna.

Kirunasektionen

Kirunasektionen  jobbar för 
att alla studenter ska trivas 
och ha en så bra studietid 
som det går. Vi jobbar mest 
med studiemiljön, kurser 
och andra frågor som angår 
utbildningen.
Utöver detta så har vi ett 
nära samband med SLUSK 
(studentbaren i Kiruna) för 
att anordna olika event 
såsom sittningar. Ett av de 
största eventen vi hjälper 
till med är när de nya rymd-
studenterna kommer och 
hälsar på i Kiruna.

Då vi inte är så många 
studenter i Kiruna så blir 
det ett väldigt nära samar-
bete med studenterna, 
vilket gör våran sektion lite 
extra speciell.

Maskinteknologsektionen

Till Maskinteknologsek-
tionen hör de flesta 
maskin- och teknikrelat-
erade utbildningar på LTU. 
Sektionen ser till att din tid 
här blir rolig, givande och 
relevant genom att arbeta 
med studiesociala aktivi-
teter, arbetsmarknadskon-
takt och utbildningsbevak-
ning. Utöver arbetsmark-
nadsmässan M-JET som är 
vårt största evenemang 
arrangeras diverse sittning-
ar, aktiviteter och andra 
företagsevenemang.
Perfekt för dig som vill göra 
något vid sidan av studier-
na!

Så om du har intresse för 
att steka pannkakor, kränga 
mackor på vår sektionslokal 
Julius, mecka med bilar eller 
styra upp fantastiska fester 
ska du prata med våra 
subgrupper och utskott så 
att även du kan få ut det 
mesta av din tid här på LTU. 
Välkommen!

Geosektionen

Geosektionen är skolans 
äldsta sektion och startade 
år 1973. Till Geosektionen 
hör de studenter som 
tillhör Institutionen för 
Samhällsbyggnad och 
Naturresurser. I Geosek-
tionens  styrelse sitter 
ideella  studenter  och vår 
maskot,  Adéliepingvinen 
Georg. Varje år i december 
anordnar vi LTUs äldsta och 
finaste bal, Geolussebalen, 
tillsammans med Repet. 
Under våren firar vi både 
Georgs namnsdag och 
födelsedag med roliga 
aktiviteter. Programfören-
ingarna såsom Arktis, 
BRINN, S.T.E.N och VOFF är 
en del av oss och riktar sig 
åt specifika program. 
Bunkern är vår efterfestlo-
kal som serverar mackor till 
oss studenter efter långa 
kvällar på STUK.
 
Kom och säg hej till oss och 
Georg på sektionsdagen 
under nolleperioden!
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Sektionen för industriell 
ekonomi

Sektionen för industriell ekonomi, 
även kallad i-sektionen, jobbar 
aktivt för att studenterna under 
programmen Civilingenjör indus-
triell ekonomi och Civilingenjör 
öppen ingång ska erbjudas en 
studieupplevelse i världsklass! Vi 
är över 100 ideellt engagerade 
studenter som genomför olika 
former av evenemang under hela 
studieåret.

Vårt huvudsakliga syfte är att 
förbättra och aktivt påverka 
utbildningen, kontakten mellan 
studenter och näringslivet men 
också det studiesociala livet utan-
för skolan!

Företagsbesök, sittningar, 
pubkvällar, gästföreläsningar, 
idrottsevent, casetävlingar och 
mingel med framtida arbetsgivare 
är några av alla evenemang vi 
anordnar.

Ni kan också hänga i vår sektion-
slokal ”Igloon” och äta tacos efter 
en utekväll på STUK, det låter väl 
inte fel?

Datasektionen

Datasektionen grundades 1984 
och representerar studenter under 
ingenjörsprogrammen
Datateknik, Rymdteknik ,Teknisk 
fysik och elektroteknik samt 
Tillämpad artificiell intelligens. 
För vart och ett av dessa program 
finns även en programförening. 
DDOS för Datateknik, Slurp för 
Rymdteknik samt Mätfel för 
Teknisk fysik och elektroteknik. 
Namnet på programföreningen 
för Tillämpad artificiell intelligens 
är ännu inte spikat. Under 
Datasektionen finns även 
intresseföreningar i form av XP-el 
för de som är intresserade av 
elektronik och StudentTV för 
kamera-/mediaintresserade.

Datasektionen ordnar under året 
ett antal evenemang för sektion-
ens medlemmar bland annat 
Datagalan som är en finsittning 
under våren. Sist men inte minst 
så har sektionen en sektionslokal, 
”Gula”, som är uppkallad och 
färgsatt efter sektionens gula 
färg.

Skellefteå

Studentföreningen Campus 
Skellefteå är en förening 
bestående av både TKL medlem-
mar och medlemmar från Umeå 
studentkår. Vi är inriktade mot att 
göra studentupplevelsen här på 
campus Skellefteå så trivsam och 
levande vi kan för alla på campus.

Då alla våra utskott är lika viktiga 
så nämner vi alla; TAFS som 
anordnar TV-spelkvällar varje 
vecka, Kulturarna som anordnar 
animekvällar och filmkvällar, 
FUSK som varje vecka håller i 
brädspelskvällar, Replokalen där 
medlemmarna kan spela instru-
ment/starta band, Idrottssek-
tionen som håller ordning på 
gymmet och håller i olika sporter i 
sporthallen, Mi�o som sköter 
försäljning av ovvar, märken och 
teknologmössor, och Phöseriet 
som anordnar NolleP.

De största eventen vi har bör vara 
Nolleperioden som hålls årligen 
precis innan höstterminen startar 
och Skidresan till Åre som anord-
nats under Åre student skiweek 
under de senaste fyra åren.
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Sektionstillhörighet: Geosektionen
Uniform: Röd byggväst

Repet står egentligen för Geosek-
tionens Representationskommitté 
och är Geosektionens Sexmästeri. 
Just nu består vi av fyra individer 
med skojsigt humör och till vår 
hjälp har vi även tre stumpar som 
förhoppningsvis en dag kommer 
bli ett riktigt rep. Vi i Repet anord-
nar event under hela året som 
riktar sig till alla på campus och 
inte bara Geosektionen. Bland 
annat har vi årets frackaste 
finsittning Geolussebalen och en 
vinfotbollsturnering vid namn 
Georg Cup. 

Facebook: Repet

Sektionstillhörighet: Maskintekno-
logsektionen
Uniform: Rosa väst

6M är Maskinteknologsektionens 
eminenta eventmakare. Vår 
uppgift är att förgylla studentlivet 
för dig och alla andra studenter på 
campus Luleå.

Vi är här för att ge er grymma 
event och sittningar så att ert 
studentliv blir lika kul som ni 
förväntat er! Många av oss 
studenter festade loss i en grotta, 
upplevde vårt livs bästa poolparty 
och deltog i en sittning som enbart 
kan jämföras med Nobelmiddagen. 
Vill även du uppleva sådana 
spektakulära evangemang? Du kan 
vara lugn för vi har ett fullspäckat 
schema med nya event och 
sittningar som du sent kommer 
glömma.

Facebook: 6MLTU

Sektionstillhörighet: 
Kirunasektionen 
Uniform: Rosa reflexvästar

Space6 är Kirunasektionens  
alldeles egna sexmästeri. Vi 
jobbar för att göra studietiden 
för studenterna i Kiruna lite 
bättre. 

Facebook: Space6

SEXMÄSTERIER
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Sektionstillhörighet: Datasektionen
Uniform: Gul frack och röd keps

D6 är Datasektionens sexmästeri. 
Vi riktar oss till studenter under 
sektionen, men tycker att fest är till 
för alla! Vi anordnar flera stora 
event under året, bl.a. utomhus-
sittningarna för de nya studenterna 
under nolleperioden och fejden, ett 
tre dagars event i November för 
både LTU studenter och utsock-
neslag. Förutom detta fyller vi upp 
med ännu fler event, så håll koll. Vi 
har ofta något på gång! D6 styr 
även på sektionslokalen Gula där de 
beryktade gulamackorna skapas för 
den hungrige efter STUK. Vi är helt 
enkelt här för att ge studenterna 
möjligheten till de där minnena 
som man bara skapar under studie-
tiden. 

Facebook: D6

Sektionstillhörighet: Sektionen 
för industriell ekonomi
Uniform: Svarta kavajer

Idesix är I-sektionens alldeles 
egna sexmästeri. Vi jobbar för 
att göra studietiden för student-
erna här på LTU lite roligare. 
Under året anordnar vi ett flertal 
evenemang främst riktade till 
I-sektionens medlemmar, men 
självklart är alla studenter 
välkomna. Vi arrangerar allt från 
sittningar till förfester, men vårt 
största evenemang är den årliga 
Dodgeballturneringen.

Facebook: Idesix

Sektionstillhörighet: Student-
föreningen Campus Skellefteå
Uniform: Vit väst

Sexmästeriet på Campus 
Skellefteå är en studentförening 
vars ansvar är att sköta om vår 
kära studentpub Traversen, samt 
att anordna sittningar, gasquer 
och andra roliga event ni kan 
hitta här på Campus.

Man kan känna igen en 
sexmästerist på deras vita 
västar, prydda med ett stort 
ryggtryck av Traversens logotyp, 
samt en banderoll under som 
förklarar vilken roll medlemmen 
har.

Totalt består Sexmästeriet av 6 
st olika roller; Sexmästare, 
Vice-Sexmästare, Lokal, Info, 
Inköp och Ljud & Ljus.

Facebook: Traversen
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Visa vem du är med ditt finaste plagg 
OVVEN

En overall kommunicerar väldigt många 
olika saker. Såsom vad man pluggar, ens 
civilstatus med mera. Det är väldigt vanligt 
att studenter byter olika bitar av overallen 
med varandra, olika delar av overallen 
symboliserar olika saker. Signera gärna 
bitar du ger bort med en bra penna så man 
vid ett senare tillfälle kan komma ihåg vem 
man bytt med. Värt att notera är att 
betydelserna kan skilja mellan olika 
universitet och högskolor vilket kan leda till 
en del missförstånd. På Luleå Tekniska 
Universitet går vi efter följande:
 
Benbit: Vänskap 
Ärmbit: Vänskap (inte lika vanligt) 
Krage: Fast förhållande 
Bakficka: Hångel/kel 
Bröstficka/ficklock: Mycket nära vänskap 

Campus Skellefteå har olika betydelser för 
respektive ben, där byte av vänstra betyder 
vänskap, och högra gumpkel. 
Vid programbyte kan overallen delas på 
mitten (fri tolkning) och en halva från den 
gamla respektive den nya sys ihop.
Overallen är allmänt ansedd som 
studentens vackraste plagg. Detta till trots 
är den oftast ej lämplig vid uppklädda 
fester. Tvättning av overall får endast ske 
om dess ägare befinner sig i overallen vid 
tvätttillfället. Lämpliga faciliteter för detta 
kan vara en dusch, älven, eller en bra 
fontän. Du får endast med ägarens tillstånd 
göra åverkan (skriva/rita eller på annat sätt 
skada) på en overall. Overallen är helig, 
lyssna på dess inneboende.  Tygmärken och 
den inneboendes namn bör sys på 
ordentligt.
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Tio tips för att lyckas med ovven

Köp en ovve.
Det är värt det och det är väldigt skönt att inte 
behöva oroa sig att skita ner sina kläder. 

Köp en stor ovve.
Se till att den är lite större än vad du tror att du 
behöver. Den går att sy in.

Sy på ditt namn.
Alternativt smeknamn eller tilltalsnamn på ditt 
högra ben.

Börja sy märken där de syns bäst.
Ovven är oftast nerkabbad så märken kommer bäst 
synas kring skrevet och frampå låren.

Var unik.
Din ovve är din, få den att spegla din personlighet 
och härma inte någon annan.

Ha ovven nerkabbad.
Så länge du inte phöser, fryser eller ska rulla i smuts 
- då är det ok att cabba upp.

Ärmar är bästa fickorna.
Ärmarna är helt klart de bästa fickorna. Du kan få 
plats med betydligt mer saker än vad du tror i de där 
rackarna.

Ska�a bälte.
Bälte är bland det viktigaste du behöver till ovven. 
Detta gör att du inte behöver knyta dina fickor runt 
midjan. 

Ska�a ett najs ryggmärke.
Det är din och din klass uppgift att ska�a ett rygg-
märke tillsammans. Detta gör att man kan se på  
ryggmärket vilket år man började studera.

Sy många märken på ovven.
Det är en kul konversationsstartare och en 
väldekorerad ovve är en extra cool ovve.
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Teknologkåren
OVVEGUIDE

Sektionen för industriell ekonomi
Sektionsfärg: Blå

Industriell
Ekonomi

Öppen
Ingång

Studentföreningen Campus Skellefteå
Sektionsfärg: Vita Ärmar

Datorspels-
utveckling

Data-
nätverk

Maskin-
teknik

BasårEkonomi Data-
spelsgrafik

Attributmakeri
Scenografi

Geosektionen
Sektionsfärg: Geogrå

Arkitektur Naturresurs-
teknik

Brand-
ingenjör

Samhälls-
byggnad

Underhålls-
teknik

Hållbar 
Process- och 
Kemiteknik

Väg- & Vatten

Datasektionen
Sektionsfärg: Datagul

Datateknik
Civ.

Datateknik
H.ing

Teknisk 
Fysik &

Elektroteknik

Rymd-
teknik

Tillämpad
Artificiell

Intelligens

Maskinteknologsektionen
Sektionsfärg: Maskinröd

Tekniskt
basår

Teknisk
Design Civ. 

Teknisk
Design H.ing 

Maskin-
teknik

Hållbar 
Energiteknik

Billsystems-
teknik

EEIGM
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Samhällsvetenskapliga föreningen
Sektionsfärg: Blå

Sociologi Psykologi

Ekonomsektionen
Sektionsfärg: Chockrosa

Ekonomi
Kandidat

Civileknonom Internationell
ekonomi

Fastighets-
mäklare

SNS - System, nytta och samhälle
Sektionsfärg: Vit

Grafisk
design

System-
vetare

Statsvetare Digital
Tjänsteutveckling

Rätts-
vetenskap

Sektionen för Hälsa och Lärande
Sektionsfärg: Mörkviolett

Fysio-
terapeut 

Sjuksköterska Röntgen-
sjuksköterska

Hälsovägledare Gymnasie
Ämneslärae

SHoL
Övrig

Grundlärare
Årskurs F-3

Arbetsterapeut Ämneslärare
Årskurs 4-6

Förskollärare

Luleå studentkårs
OVVEGUIDE
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Var kan du börja leta?

Studentbostäder
Studentbostadsservice (Luleå)
www.studentbostadsservice.se
0920-944 44

Lulebo (Luleå)
www.lulebo.se
0920 - 23 67 20

Rikshem (Luleå)
www.rikshem.se
010-70 99 200

Heimstaden (Luleå)
www.heimstaden.com
0770-11 10 50

Pitebo (Piteå)
www.pitebo.se
0911 - 22 66 00
 
Skebo (Skellefteå)
www.skebo.nu
0910 - 73 65 00

Kirunabostäder (Kiruna)
www.kirunabostader.se
0980-708 50

Hitta bostad i Luleå på Facebook
Ge tak åt en student @ LTU
Nya studenter LTU

Vandrarhem i Luleå
Gammelstads Gästhem
www.gammelstadsgasthem.se
0920 - 25 80 00

City Sleep
www.citysleep.se
0920 - 42 00 02

Boende
Att fixa boende

Terminsstart och dags för er som är nya 
studenter att söka boende!

I Luleå finns det många alternativ att välja 
mellan vad gäller boende. Är du ute i god tid 
finns det stor chans att hitta ett ställe där du 
kan bo och trivas i under hela din studietid. Och 
skulle det vara så attdet händer något på vägen 
mot bostad, så finns det vandrarhem som 
erbjuder boende för studenter till ett förmån-
ligt pris. Var dock beredd på att få uppvisa 
Student-ID eller antagningsbesked.

LTU:s campus i Luleå ligger på ett område som 
heter Porsön. Där förmedlar Studentbostads-
service majoriteten av bostäderna. Student-
bostadsservice ägs av Teknologkåren, och är ett
bra ställe att vända sig till i första hand när 
man söker studentboende. Men notera att det 
finns flera aktörer som kan vara av intresse vid 
letande efter bostad.

Utöver Porsön finns dät även andra närliggande 
områden som kan vara bra att känna till:
Björkskatan, Kallkällan, Klintbacken, 
Bergsviken, Notviken och Mjölkudden.

Var kreativ och hitta alternativ! Finns det 
hjärterum, finns det stjärterum. Kolla in 
Facebookgrupper, köp-och säljsidor, kontakta 
en klasskompis, etc. Att knyta kontakter är 
alltid en stor fördel, inte minst vid 
bostadssökning.

Bostadsfrågan är viktig för oss i kårerna. Vi 
arbetar ständigt med att påverka både 
kommuner och andra aktörer på marknaden till 
att bygga allt fler studentboenden. Vi tycker 
det är viktigt att alla har ett stabilt boende, så 
att studietiden blir enklare.
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Bostadsområden

Studentbostadsservice

Vänortsvägen, Porsön
Med bara 10-15 minuters gångväg från 
universitetet kan du plötsligt befinna dig 
mitt ute i skogen. Studentbostadsservice 
erbjuder fräscha lägenheter i olika storlekar 
därute. Ett boende på Vänortsvägen kan du 
även hitta via Lulebo, men då något närmare 
campus och med färre granar i omgivningen.

Klintvägen, Klintbacken
Här lämnar vi Porsöns gränser och befinner 
oss nu med ungefär 15 minuters gångväg 
från universitet. Klintvägen erbjuder fräscha 
lägenheter i ett område med goda 
bussförbindelser till både universitet och 
Luleå centrum.

Laboratorievägen, Porsön
Precis bakom E-och F-huset ligger några av 
Porsöns mest nybyggda lägenheter, med 
knappa 5 minuters gångväg till universitetet. 
Här finns allt från ”komplettor” på 16m² till 
3:or på 69,7m².

Rikshem

Kårhusgränd, Porsön
Det höga, gula huset, även benämnt som 
”Kårhuset”, är Porsöns egna lilla guldklimp 
när kvällssolen lyser upp dess fasad. Här bor 
du näst intill mitt på campus, i antingen
korridorsrum eller egen lägenhet.

Lulebo

Docentvägen 10-32 och Professorsvägen 
11-33, Porsön 
I dessa höghus bor de flesta tillsammans 
med en kompis eller respektive då det 
främst erbjuds något större lägenheter. Med 
lite tur kan du få en trevlig utsikt över sjön 
som är belägen bakom husen.

Kårhusvägen, Porsön
Ett stenkast bort från närmsta föreläsnings-
sal hittar du tre tegelhus i olika höjder, även
benämnda som ”Punkthusen”. Ett förslag är 
att du slår dig till ro här med exempelvis din
respektive eller nära vän, då hyran kan vara 
tu� att klara av på egen hand.

Väderleden, Björkskatan
Vill du komma en bit från universitetet, men 
fortfarande vara relativt nära? Väderleden 
ligger med ungefär 20-25 minuters gångväg 
från campus, och även här kan du hitta dig 
en studentlägenhet.

Heimstaden

Porsögården, Porsön

Här bor du i ett av många gemytliga små 
röda hus i ett mysigt område som i folkmun 
kallas för ”PG”. Det som erbjuds här är ett 
spartanskt möblerat korridorsrum med 
närhet till natur och grannar.
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Studenthälsan
Studenthälsan finns till för att hjälpa och inspirera dig som studerar vid universitetet att må
bra i både kropp och själ under din studietid. Studenthälsan fokuserar på förebyggande
hälsoarbete som bidrar till goda studieresultat. På studenthälsan finns hälsovägledare och
kuratorer.

De erbjuder föreläsningar om hälsa, sömn och om att våga tala. Studenthälsan har även
samtalsgrupper för fysisk hälsa, stress, självkänsla/perfektionism, oro/ångest,
uppskjutandebeteende samt grupper för nybörjarlöpning.
På Studenthälsans hemsida hittar man även fakta och råd kring hälsa, samt kontaktuppgifter
och information till hälsocentraler, ungdomsmottagningar, 1177, psykiatrisk klinik och mycket
mer.

Gå gärna in och kika på Studenthälsans hemsida!
https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Studenthalsan



Facebook

studentkompis.se

Instagram

STUDENTKOMPIS

StudentKompis är en hemsida med en anonym chatt dit studenter kan vända sig om de
känner sig nere, stressade eller bara vill ha någon att prata med. Chatten besvaras av 
ideellt engagerade studenter som inte är utbildade psykologer, men
som har fått stöd och hjälp av Studenthälsan för att utföra sitt uppdrag.
Chatten kommer vara öppen i höst igen under specifika tillfällen. 

Mer info hittar ni på hemsidan eller via StudentKompis sociala kanaler.

32
Bra att ha koll på



NOLLEPERIODEN
33

Bra att ha koll på

Att börja på universitet är oftast 
början på ett nytt kapitel i livet. På 
Luleå tekniska universitet har du 
möjlighet att knyta vänskapsband, 
kontakter med näringslivet, engagera 
dig i studentlivet och såklart lära dig 
en hel del om den utbildningen du valt 
att läsa. 

Nolleperioden är den första tiden 
innan studiestarten där du som ny 
student välkomnas till din campusort 
på Luleå tekniska universitet. Under 
dessa dagar kommer schemat vara 
fyllt med aktiviteter och föreläsningar 
som kommer slussa dig in i                    
studentlivets alla delar och förbereda 
dig inför livet som student. Nolleperi-
oden arrangeras i samarbete mellan 
Teknologkåren, Luleå studentkår och 
Luleå tekniska universitet. 

Under Nolleperioden pågår ett frivilligt 
rollspel. Inom rollspelet finns det 
några begrepp som du som ny student 
kommer att stöta på, dessa är 
“Nolla”, “Phösare”, “Adeln” och 
“Överphösarna”. 

Nollan, det är du som är ny student på 
LTU. Namnet symboliserar att 
studiestarten oftast innebär en helt ny 
början. Du är ny på programmet, ny 
bland människorna i din nya klass 
och du har (mest troligt) inga 
högskolepoäng ännu. Med andra ord 
börjar du på noll. 

Phösare bär overall, kårmössa och 
glasögon. Varje ny klass får ett antal 
phösare tilldelade sig och deras 
uppgift är att agera faddrar samt se 
till så att du mår bra och trivs under 
Nolleperioden. De kommer visa dig 
alla hörn och kanter på campus, 
ta dig runt på aktiviteterna under 
Nolleperioden, besvara alla dina 
frågor och visa var du kan vända dig 
när du stöter på problem. Phösarna 
brukar dessutom vara väldigt trevliga 
och roliga har oftast någon lek eller 
sång i bakfickan när tillfälle ges. De 
engagerar sig idéellt för att se till så 
att du ska få den bästa Nolleperioden 
som möjligt.

GRATTIS till din antagning
på Luleå tekniska universitet! 

Den frackklädda Adeln är högst i rang 
och känns lätt igen genom att de alltid 
eskorteras av Överphösarna (ÖPH). 
Adeln bär frack medan Överphösarna 
bär overall med ett gosedjur fäst på 
vänster axel. Under Nolleperioden kan 
de tyckas vara väldigt speciella 
karaktärer då de går och rör sig väldigt 
långsamt. Adeln pratar inte utan till 
hjälp för att föra sin talan har de sina 
Överphösare. 

Adeln och Överphösarna är de 14 
förtroendevalda personerna som har 
ägnat tio månader åt att planera 
Nolleperioden. Det är de, tillsammans 
med studentkårerna, som ser till att 
din Nolleperiod blir av. Adeln och 
Överphösarna ska visas respekt och får 
inte tilltalas direkt av nya studenter. 
Vill nya studenter prata med dem så 
sker det genom phösarna. Rollspelet 
är bara en lek och är självklart frivilligt 
att delta i, men det brukar vara väldigt 
roligt om man spelar med. 

Syftet med Nolleperioden är att få dig 
som ny student att känna dig 
välkommen och trygg på universitetet 
och i din klass samt att ge dig en 
givande och rolig start på studierna. 
En tid som du förhoppningsvis 
kommer minnas med glädje i hela ditt 
liv. 

Många säger att LTU har en av de 
bästa nolleperioderna i landet – vi 
tycker att du ska komma hit och 
undersöka själv. Vi ses den 23 augusti!

Mer information om Nolleperioden 
kan du hitta på…
Hemsidan: www.nolleperioden.se
Facebook: 
facebook.com/nolleperioden
Instagram: 
@nolleperiodenltu 

Gå även med i gruppen Ny student @ 
LTU där du kan hitta facebookgruppen 
för din klass! 
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Att börja på universitet är oftast 
början på ett nytt kapitel i livet. På 
Luleå tekniska universitet har du 
möjlighet att knyta vänskapsband, 
kontakter med näringslivet, engagera 
dig i studentlivet och såklart lära dig 
en hel del om den utbildningen du valt 
att läsa. 

Nolleperioden är den första tiden 
innan studiestarten där du som ny 
student välkomnas till din campusort 
på Luleå tekniska universitet. Under 
dessa dagar kommer schemat vara 
fyllt med aktiviteter och föreläsningar 
som kommer slussa dig in i                    
studentlivets alla delar och förbereda 
dig inför livet som student. Nolleperi-
oden arrangeras i samarbete mellan 
Teknologkåren, Luleå studentkår och 
Luleå tekniska universitet. 

Under Nolleperioden pågår ett frivilligt 
rollspel. Inom rollspelet finns det 
några begrepp som du som ny student 
kommer att stöta på, dessa är 
“Nolla”, “Phösare”, “Adeln” och 
“Överphösarna”. 

Nollan, det är du som är ny student på 
LTU. Namnet symboliserar att 
studiestarten oftast innebär en helt ny 
början. Du är ny på programmet, ny 
bland människorna i din nya klass 
och du har (mest troligt) inga 
högskolepoäng ännu. Med andra ord 
börjar du på noll. 

Phösare bär overall, kårmössa och 
glasögon. Varje ny klass får ett antal 
phösare tilldelade sig och deras 
uppgift är att agera faddrar samt se 
till så att du mår bra och trivs under 
Nolleperioden. De kommer visa dig 
alla hörn och kanter på campus, 
ta dig runt på aktiviteterna under 
Nolleperioden, besvara alla dina 
frågor och visa var du kan vända dig 
när du stöter på problem. Phösarna 
brukar dessutom vara väldigt trevliga 
och roliga har oftast någon lek eller 
sång i bakfickan när tillfälle ges. De 
engagerar sig idéellt för att se till så 
att du ska få den bästa Nolleperioden 
som möjligt.

Den frackklädda Adeln är högst i rang 
och känns lätt igen genom att de alltid 
eskorteras av Överphösarna (ÖPH). 
Adeln bär frack medan Överphösarna 
bär overall med ett gosedjur fäst på 
vänster axel. Under Nolleperioden kan 
de tyckas vara väldigt speciella 
karaktärer då de går och rör sig väldigt 
långsamt. Adeln pratar inte utan till 
hjälp för att föra sin talan har de sina 
Överphösare. 

Adeln och Överphösarna är de 14 
förtroendevalda personerna som har 
ägnat tio månader åt att planera 
Nolleperioden. Det är de, tillsammans 
med studentkårerna, som ser till att 
din Nolleperiod blir av. Adeln och 
Överphösarna ska visas respekt och får 
inte tilltalas direkt av nya studenter. 
Vill nya studenter prata med dem så 
sker det genom phösarna. Rollspelet 
är bara en lek och är självklart frivilligt 
att delta i, men det brukar vara väldigt 
roligt om man spelar med. 

Syftet med Nolleperioden är att få dig 
som ny student att känna dig 
välkommen och trygg på universitetet 
och i din klass samt att ge dig en 
givande och rolig start på studierna. 
En tid som du förhoppningsvis 
kommer minnas med glädje i hela ditt 
liv. 

Många säger att LTU har en av de 
bästa nolleperioderna i landet – vi 
tycker att du ska komma hit och 
undersöka själv. Vi ses den 23 augusti!

Mer information om Nolleperioden 
kan du hitta på…
Hemsidan: www.nolleperioden.se
Facebook: 
facebook.com/nolleperioden
Instagram: 
@nolleperiodenltu 

Gå även med i gruppen Ny student @ 
LTU där du kan hitta facebookgruppen 
för din klass! 
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Att börja på universitet är oftast 
början på ett nytt kapitel i livet. På 
Luleå tekniska universitet har du 
möjlighet att knyta vänskapsband, 
kontakter med näringslivet, engagera 
dig i studentlivet och såklart lära dig 
en hel del om den utbildningen du valt 
att läsa. 

Nolleperioden är den första tiden 
innan studiestarten där du som ny 
student välkomnas till din campusort 
på Luleå tekniska universitet. Under 
dessa dagar kommer schemat vara 
fyllt med aktiviteter och föreläsningar 
som kommer slussa dig in i                    
studentlivets alla delar och förbereda 
dig inför livet som student. Nolleperi-
oden arrangeras i samarbete mellan 
Teknologkåren, Luleå studentkår och 
Luleå tekniska universitet. 

Under Nolleperioden pågår ett frivilligt 
rollspel. Inom rollspelet finns det 
några begrepp som du som ny student 
kommer att stöta på, dessa är 
“Nolla”, “Phösare”, “Adeln” och 
“Överphösarna”. 

Nollan, det är du som är ny student på 
LTU. Namnet symboliserar att 
studiestarten oftast innebär en helt ny 
början. Du är ny på programmet, ny 
bland människorna i din nya klass 
och du har (mest troligt) inga 
högskolepoäng ännu. Med andra ord 
börjar du på noll. 

Phösare bär overall, kårmössa och 
glasögon. Varje ny klass får ett antal 
phösare tilldelade sig och deras 
uppgift är att agera faddrar samt se 
till så att du mår bra och trivs under 
Nolleperioden. De kommer visa dig 
alla hörn och kanter på campus, 
ta dig runt på aktiviteterna under 
Nolleperioden, besvara alla dina 
frågor och visa var du kan vända dig 
när du stöter på problem. Phösarna 
brukar dessutom vara väldigt trevliga 
och roliga har oftast någon lek eller 
sång i bakfickan när tillfälle ges. De 
engagerar sig idéellt för att se till så 
att du ska få den bästa Nolleperioden 
som möjligt.

GRATTIS till din antagning
på Luleå tekniska universitet! 

Den frackklädda Adeln är högst i rang 
och känns lätt igen genom att de alltid 
eskorteras av Överphösarna (ÖPH). 
Adeln bär frack medan Överphösarna 
bär overall med ett gosedjur fäst på 
vänster axel. Under Nolleperioden kan 
de tyckas vara väldigt speciella 
karaktärer då de går och rör sig väldigt 
långsamt. Adeln pratar inte utan till 
hjälp för att föra sin talan har de sina 
Överphösare. 

Adeln och Överphösarna är de 14 
förtroendevalda personerna som har 
ägnat tio månader åt att planera 
Nolleperioden. Det är de, tillsammans 
med studentkårerna, som ser till att 
din Nolleperiod blir av. Adeln och 
Överphösarna ska visas respekt och får 
inte tilltalas direkt av nya studenter. 
Vill nya studenter prata med dem så 
sker det genom phösarna. Rollspelet 
är bara en lek och är självklart frivilligt 
att delta i, men det brukar vara väldigt 
roligt om man spelar med. 

Syftet med Nolleperioden är att få dig 
som ny student att känna dig 
välkommen och trygg på universitetet 
och i din klass samt att ge dig en 
givande och rolig start på studierna. 
En tid som du förhoppningsvis 
kommer minnas med glädje i hela ditt 
liv. 

Många säger att LTU har en av de 
bästa nolleperioderna i landet – vi 
tycker att du ska komma hit och 
undersöka själv. Vi ses den 23 augusti!

Mer information om Nolleperioden 
kan du hitta på…
Hemsidan: www.nolleperioden.se
Facebook: 
facebook.com/nolleperioden
Instagram: 
@nolleperiodenltu 

Gå även med i gruppen Ny student @ 
LTU där du kan hitta facebookgruppen 
för din klass! 
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Att börja på universitet är oftast 
början på ett nytt kapitel i livet. På 
Luleå tekniska universitet har du 
möjlighet att knyta vänskapsband, 
kontakter med näringslivet, engagera 
dig i studentlivet och såklart lära dig 
en hel del om den utbildningen du valt 
att läsa. 

Nolleperioden är den första tiden 
innan studiestarten där du som ny 
student välkomnas till din campusort 
på Luleå tekniska universitet. Under 
dessa dagar kommer schemat vara 
fyllt med aktiviteter och föreläsningar 
som kommer slussa dig in i                    
studentlivets alla delar och förbereda 
dig inför livet som student. Nolleperi-
oden arrangeras i samarbete mellan 
Teknologkåren, Luleå studentkår och 
Luleå tekniska universitet. 

Under Nolleperioden pågår ett frivilligt 
rollspel. Inom rollspelet finns det 
några begrepp som du som ny student 
kommer att stöta på, dessa är 
“Nolla”, “Phösare”, “Adeln” och 
“Överphösarna”. 

Nollan, det är du som är ny student på 
LTU. Namnet symboliserar att 
studiestarten oftast innebär en helt ny 
början. Du är ny på programmet, ny 
bland människorna i din nya klass 
och du har (mest troligt) inga 
högskolepoäng ännu. Med andra ord 
börjar du på noll. 

Phösare bär overall, kårmössa och 
glasögon. Varje ny klass får ett antal 
phösare tilldelade sig och deras 
uppgift är att agera faddrar samt se 
till så att du mår bra och trivs under 
Nolleperioden. De kommer visa dig 
alla hörn och kanter på campus, 
ta dig runt på aktiviteterna under 
Nolleperioden, besvara alla dina 
frågor och visa var du kan vända dig 
när du stöter på problem. Phösarna 
brukar dessutom vara väldigt trevliga 
och roliga har oftast någon lek eller 
sång i bakfickan när tillfälle ges. De 
engagerar sig idéellt för att se till så 
att du ska få den bästa Nolleperioden 
som möjligt.

Den frackklädda Adeln är högst i rang 
och känns lätt igen genom att de alltid 
eskorteras av Överphösarna (ÖPH). 
Adeln bär frack medan Överphösarna 
bär overall med ett gosedjur fäst på 
vänster axel. Under Nolleperioden kan 
de tyckas vara väldigt speciella 
karaktärer då de går och rör sig väldigt 
långsamt. Adeln pratar inte utan till 
hjälp för att föra sin talan har de sina 
Överphösare. 

Adeln och Överphösarna är de 14 
förtroendevalda personerna som har 
ägnat tio månader åt att planera 
Nolleperioden. Det är de, tillsammans 
med studentkårerna, som ser till att 
din Nolleperiod blir av. Adeln och 
Överphösarna ska visas respekt och får 
inte tilltalas direkt av nya studenter. 
Vill nya studenter prata med dem så 
sker det genom phösarna. Rollspelet 
är bara en lek och är självklart frivilligt 
att delta i, men det brukar vara väldigt 
roligt om man spelar med. 

Syftet med Nolleperioden är att få dig 
som ny student att känna dig 
välkommen och trygg på universitetet 
och i din klass samt att ge dig en 
givande och rolig start på studierna. 
En tid som du förhoppningsvis 
kommer minnas med glädje i hela ditt 
liv. 

Många säger att LTU har en av de 
bästa nolleperioderna i landet – vi 
tycker att du ska komma hit och 
undersöka själv. Vi ses den 23 augusti!

Mer information om Nolleperioden 
kan du hitta på…
Hemsidan: www.nolleperioden.se
Facebook: 
facebook.com/nolleperioden
Instagram: 
@nolleperiodenltu 

Gå även med i gruppen Ny student @ 
LTU där du kan hitta facebookgruppen 
för din klass! 



FÖRENINGAR

KÅRFÖRENINGAR

Kårerna består inte bara av sektioner. Det �nns också en 
uppsjö av föreningar som på olika sätt bidrar till att göra 
livet lite roligare för LTUs studenter. Här är ett par av de 
mer välkända föreningarna. Det �nns såklart �er än 
dessa.
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PHILM
är en studentförening som visar allt från 
de rykande nya bio-filmerna till filmer 
som du aldrig ens visste fanns! Med vår 
nya digitala filmprojektor och Dolby DTS 
surroundljud ger vi LTU en liten touch av 
kultur. Visningar sker de flesta 
söndagarna men håll ett öga på hemsi-
dan eller vår facebook sida för informa-
tion. Ett billigare alternativ till vanliga 
biografer för oss studenter.

IAESTE 
är en internationell ideell  organisation som 
arbetar med praktikutbyten världen över 
och Sveriges nordligaste lokalkommitté är 
belägen vid LTU. Genom IAESTE kan 
arbetsgivare världen över hitta motiverade 
praktikanter och studenter får relevant 
praktisk erfarenhet relaterat till sina 
studier. Win-win!

INGENJÖRER UTAN GRÄNSER 
arbetar med utmaningar kopplade till 
FN:s utvecklingsmål, både i Sverige 
och runt om i världen. Genom förbät-
tringar i skola, jämlikhet, energifattig-
dom och tillgång till vatten och sanitet 
strävar vi efter att göra en hållbar och 
långsiktig inverkan med vårt arbete, 
för lokalsamhällen och jorden som 
helhet.
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XP-M (Experimentverkstad Maskin)
är en verkstad där medlemmarna kan 
arbeta med projekt eller mecka med 
bil, MC eller skruva på egna projekt. I 
verkstaden finns de flesta vanliga 
handverktyg och dessutom vinkelsli-
par, billyft, uppkörningsramper, 
svets, pelarborr och en hel del tryck-
luftsdrivna verktyg. XP-M tillhör 
Maskinteknologsektionen.

LCM
Luleå Capital Management, vars 
syfte är att främja studenters intres-
se inom värdepappershandel. Utöver 
det skrivs aktieanalyser och nyhets-
brev. Vidare arrangeras event med 
inriktning mot finansbranschen.

DNB
Datasektionens NanoBryggeri är 
föreningen för alla som är intresse-
rade av hembryggeri, både erfarna 
och nybörjare. Vi har dessutom 
utrustning du kan hyra för en billig 
peng om du bara vill prova på eller 
inte vill köpa egen utrusning. 

Pi (π=3,1415...)
är en av LTU:s äldsta föreningar och vi 
hittas på STUK ungefär varannan 
torsdag där vi kokar ärtsoppa och 
steker pannkakor till försäljning. De 
törstiga kan även få sig en rackare 
punsch att svälja ner soppan med. 
När andan faller på anordnar vi också 
backhäfv för de riktigt törstiga, samt 
lite andra festligheter och tillställn-
ingar under läsårens gång! Vi känns 
igen på våra gula köksrockar och 
kockmössor, och finns vi inte på 
STUK sitter vi troligtvis i bastun.

XP-El (Experimentverkstad El)
är föreningen för dig som är elektron-
ik- och teknikintresserad! Som 
medlem får du tillgång till förenin-
gens stora och nybyggda lokal dygnet 
runt. I lokalen finns verktyg, instru-
ment, komponenter och massvis 
med roliga prylar t.ex. 3D-skrivare. 
Föreningen brukar årligen anordna 
ett antal kurser. Den mycket populära 
löd- och kretskortskursen. Som 
medlem är denna kurs gratis och du 
får inbjudan före alla andra!

SEKTIONSFÖRENINGAR

FÖRENINGAR
Det finns såklart föreningar som inte är anslutna till kårerna. 
Engagemanget och föreningslivet här är större än så..Vi tror att 
mycket beror på att många av studenterna vid 
universitetet flyttat långt och därför engagerar sig 
mer för att forma sin egen vardag.  Och om 
föreningen du letar efter inte finns 
varför inte bilda den?



LARV
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Vad är LARV?
Luleå arbetsmarknadsvecka, LARV, är en vecka fylld av näringslivskopplade 
evenemang som hålls årligen vid Luleå tekniska universitet. LARV har sedan 
1983 arrangerats av Teknologkåren vid LTU och är ett projekt med syftet att 

hjälpa studenter att utveckla sin kontakt med näringslivet och förbereda 
dem för livet efter examen. Projektet har sedan dess start växt till att idag 

involvera 110+ utställare, locka 2000+ studenter och ha en omsättning på ca 
3 Mkr. Detta gör LARV till det mest omfattande projektet vid LTU!

LARV-mässan
LARVs huvudaktivitet är den arbetsmarknadsmässa som anordnas varje år. Denna 
mässa är det projektet kretsar kring och är det som man först kommer koppla till 
ordet LARV. Under mässdagen så kommer 110+ utställare till LTU för att visa upp 

sig och prata med er studenter om sommarjobb, exjobb, traineeplatser och allt 
däremellan! Dessa utställare är allt ifrån kommuner till globala branschledande 

företag inom områden som teknik, samhällsbyggnad, IT och ekonomi. 
LARV äger traditionellt rum under sista veckan i januari och LARV-mässan under 
onsdagen samma vecka. Missa inte att besöka den för att knyta värdefulla kon-

takter inför din kommande karriär! 

38
Bra att ha koll på

Bli en del av LARV-crew!
Personlig utveckling, värdefull erfarenhet, stimulerande uppgifter och 

härliga människor. Detta är vad ett engagemang i LARV erbjuder dig som 
student, oavsett om du letar efter något litet att göra på sidan av 

studierna eller något att helt kasta dig in i. Du kan vara LARV-funktionär 
och hjälpa projektet som exempelvis chau�ör, receptionist, företags- eller 
eventvärd under mässveckan.  Vill du ta mer ansvar så kan du vara en del 

av projektgruppen och ansvara för exempelvis marknadsföringen, 
kontakten med företageller planering av evenemangen under LARV. 

Som engagerad student inom LARV blir du en del av LARV-crew vilket är 
en grupp på 140 engagerade studenter som gör LARV möjligt varje år. 
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ATT SE OCH GÖRA I LULEÅ 

Luleå är en fantastisk stad att leva i, såväl sommar som vinter. Det händer alltid något på 
campus, inne i centrum eller i stadens omnejd. 

Som ny student i en ny stad är det alltid spännande och kanske lite svårt att hitta i början. 
Vi lovar – du inte är ensam! De första dagarna i ditt nya studentliv blir du guidad runt 
campusområdet som är beläget på Porsön, 5 km utanför själva staden Luleå. Efter ett tag 
kommer det förhoppningsvis kännas som ditt andra hem. Här kommer mycket av din tid 
att spenderas tillsammans med alla andra studenter. Inom några veckor är Porsö-bubblan 
antagligen ett faktum, men Luleå är så mycket mer än bara Porsön. 

Luleå centrum ligger mellan 10-25 minuter bort med buss från universitetet (beroende på 
vilken busslinje du väljer) och turerna går tätt mellan varandra. Det går bussar både från 
Porsö centrum, Universitetsentrén, Laboratorievägen, Vänortsvägen och Klintvägen. Ett 
bra tips är att ska�a ett busskort så du både smidigt och billigt tar dig till centrum eller 
andra delar av Luleå vid behov. Självklart finns det även möjlighet att promenera och 
cykla. Första gången kan det vara klurigt att hitta, men med en smartphone i handen så 
kommer det inte vara några större problem. Var inte rädd att fråga om vägen om ditt 
lokalsinne sviker dig, folk brukar vara mycket villiga att hjälpa till! 

39
Vilka är vi?

Restauranger och caféer
Ta en fika på de lokala fiken Lilla Ska�eriet, 
Uni:k, Börje Ohlsson eller Cafe Condis. Det finns 
även gott om restauranger i olika prisklasser. 
Om du vill unna dig en god middag tipsar vi dig 
om CG:s, Hemmagastronomi, Taverna Gusto 
eller Bistron. Gillar du sushi rekommenderas 
Saow Siam Food varmt! 

Sommar i Luleå 
På sommaren blir campusområdet ofta stilla då 
flera studenter tar sitt pick och pack och reser 
tillbaka till sina hemtrakter, men för dig som 
stannar kvar finns det en hel del att upptäcka! 
Från norra och södra hamn går turbåtar ut till 
Luleås vackra skärgård. Gültsaudden är ett 
härligt ställe att hänga varma sommardagar. 
Även Niporna (nära Arcusbadet) är ett perfekt 
utflyktsmål, en bit utanför Luleå, för dig som 
gillar att bada och sola. Under juli månad brukar 
det hållas en festival vid namn Luleå 
Hamnfestival mitt i centrum. Under dessa dagar 
bjuder staden på marknad, karuseller, god mat 
samt underhållning och aktiviteter av olika 
slag. 

Bio & Bowling
Inne i centrala stan finner du SF Bio där bioaktu-
ella filmer visas dagligen. På Oleary’s kan du 
spela bowling, kolla på sport, äta mat eller bara 
ta en öl. 

Shopping
Inne i Luleå centrum finns två gallerior och 
massa butiker. Här kan du hitta i princip alla 
butiker du behöver inom gångavstånd från 
varandra. En busstur bort finns Storheden där 
du kan hitta allt från Biltema och Lager 157 till 
Rusta och XXL Sport & Vildmark. 

Kulturlivet 
Är du kulturintresserad? Då har du kommit rätt! 
I Luleå kan du roa dig med dans och teater på 
Norrbottensteatern eller besöka Vetenskapens 
Hus för intressanta föreläsningar. På Kulturens 
hus kan du gå på konserter och föreställningar, 
ta en fika eller läsa böcker i det fantastiska 
statsbiblioteket. På “Lillan” arrangeras små 
evenemang där lokala artister och band 
uppträder.

Isvägen
Luleå är en kuststad och de sträckor du på som-
maren färdas med båt täcks på vintern av ett 
tjockt istäcke, tillräckligt starkt för att bära 
bilar. Under vintern öppnas en isväg runt 
centrumhalvön. Här kan du promenera, åka 
spark eller skridskor med vänner.

Friluftsliv
Luleå har nära till flera friluftsområden och 
naturreservat, bland annat Ormbergets 
friluftsområde, Bälingeberget och Gammel-
stadsvikens naturreservat samt Mjölkudds-
berget, ett stadsnära skogsområde med stort 
naturvärde. 

För dig som gillar att vandra finns 
Solanderleden, en 22 mil lång vandringsled i 
Norrbottens kustland. Från Kallax, Luleå, i norr 
till Jävre, Piteå, i söder. Solanderleden är fylld av 
natur- och kulturupplevelser, aktiviteter och 
besöksmål.

Det finns även ett gäng skidbackar i närheten av 
Luleå. Däribland Måttsundsbacken, Storklinten, 
Kåbdalis och Svanstein. STiL Alpina brukar 
ordna skidresor till dessa backar då och då, så 
håll ögonen öppna. 

Hockey och basket
Både hockey och basket är två mycket populära 
sporter i Luleå. Samla dina kompisar och kolla 
på en match eller gå på någon av sportbarerna i 
stan! Du kommer inte bli besviken. 

40
Vilka är vi?
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Ordlista
Adel Frackklädd figur som varken 
kan prata eller gå själv. 

Aurora borealis Det latinska namnet 
på norrsken.

B192 Den stora föreläsningssalen i 
B-huset.

Biblioteket Ett stöd i studierna där 
böcker kan lånas. 

Björx Björkskatan, ligger långt bort. 

Bälte Bärs på ovven för att slippa bli 
silvertejpad. 

Caps Kapsylspel med eller utan alko-
hol med anrika traditioner. Du bör 
träna på detta ofta. 

Deltakvarteret Kommer byggas, lär 
vara klart 2027 eller något. 

Examen Tar du förhoppningsvis 
innan du flyttar från Luleå.

Fontänen Platsade inte på Sergels 
Torg så den hamnade här. Vanlig 
samlingsplats för studenter under 
Nolleperioden. Ligger i änden av 
Regnbågsallén, mellan Studenternas 
Hus och Teknikens Hus. 

Gyckel Ett litet framförande t.ex 
sång, en kort pjäs eller totalt 
oförståeliga saker. Bra om man vill få 
mutpriser. 

Heden Gräsbeklätt område nedanför 
universitetet, hörde jag discgolf? 

Hyllan Populär pluggplats i C-huset, 
ligger ovanför Ljusgården. 

Kallax Här ligger Luleås flygplats. 

Klint Klintbacken, studentbostäder 
som ligger långt, långt bort.

Kunskapens bro Bron med färgglada 
målningar som anknyter Porsö 
centrum till universitetsområdet. 
Kallas även Suckarnas bro när man 
går över från andra hållet. Skottas 
inte, sandas inte.  

Kårfullmäktige (KF) Student-
kårernas högst beslutande organ. 
Om kårstyrelsen motsvarar 
regeringen så motsvarar KF
riksdagen.

Kårhus Kan syfta på antingen 
kårhusvägen eller kårhusgränd. 

Kårsningen Samlingslokal på övre 
plan i Studenternas Hus. 

Labb Syftar antingen på 
bostadsområdet Laboratorievägen 
eller en typ av examinationsform.

LARV Luleå ARbetsmarknadsVecka. 
Teknologkårens mässa där du kan 
trä�a framtida arbetsgivare. 

Ljusgården Pluggplats och
evengmangslokal i C-huset. Plats för 
sköldar och ljusa tider. 

LLT Luleå lokaltrafik, bussen till stan.

LS Luleå studentkår. Studentkåren 
för studenter under filosofisk 
fakultet.

LTU Luleå tekniska universitet. 

LTU-kort Passerkort, kårleg, 
mecenatkort samt utskrift- och 
kopieringskort. Skapas och 
uppdateras på Service Point. 

LURC Luleå University Reception 
Committee, välkomnar och hjälper 
utbytesstudenter. 

Läsperiod (LP) Läsåret indelas i fyra 
sådana. 

Microland Plats att värma matlådor, 
finns i A-, C- och E-husen samt 
Studenternas Hus.

Nollkelvin-bron Bron mellan Porsön 
och Björx, bra skådeplats för 
norrsken och solnedgångar. 

Nollor Nya studenter på LTU. 
Anledningen till att Nolleperioden 
existerar. 

Ovve Färgglatt plagg med 
tygmärken. Finns att köpa hos 
kansliet i Studenternas Hus.

PG Porsögårdarna. Korridorsboende 
med hög mysfaktor.  

Philm Din biograf på campus. 
Huserar i B192 på söndagskvällar.  

Phösare Äldre student som guidar 
nya studenter under Nolleperioden.

Porsöhallen Idrottshallen på 
campus. 

Proppen Gymnasiematte som gås 
igenom för teknolognollorna under 
Nolleperioden. 

Pussen Vattensamlingen vid 
paviljongen på Heden.

Regnbågsallén Där man går, typ 
jämt... Hörde jag ombyggnationer?

Schtaan Norrländskt uttryck för 
Luleå centrum. 

Sektion Sammanslutning av 
studenter från flera program. 

Sektionslokal Serverar mat efter 
utekvällar. Finns vid Sektionstorget. 
nästan alla sektioner i luleå har en. 
Hitta din favorit.

Sektionstorget Samlingslokal på 
nedre plan i Studenternas Hus. Här 
hittar du sektionslokalerna.

Service Point Tar emot alla frågor du 
behöver ha svar på, vanligtvis mellan 
kl.08.00-16.00. Finns i B-huset.

Sexmästeri Festfixargrupper, hör till 
sektionerna. Kuriosa: sexmästeri 
kommer av det gamla ordet sexa som 
betyder fest. De flesta har “sex” eller 
“6” i namnet så de är lätta att känna 
igen.

Sittning Stor (ofta två- eller 
trerätters) middag. Kräver fler än 2 
personer. 

Slemmis ICA Supermarket på Porsön

Spex Humoristisk musikalteater med 
publikinteraktion.

StiL Studentidrotten i Luleå. 
Erbjuder gym och mycket mer. Finns 
många subgrupper med 
specialiserade kunskaper och 
aktivitetsutbud.

Studentbostadsservice Förmedlar 
Studentbostader i Sverige ABs 
bostäder i luleå.

Studenthälsan Hjälper oss studenter 
med hälsoundersökningar, håller 
personliga samtal. Finns i C-huset. 

Studenttorget Det gamla namnet på 
platsen Service Point. Beläget i 
B-huset. 

STUK (Kårhusrestaurangen) Ägs av 
kårerna och drivs av  ideellt 
arbetande studenter.

Tentamensanmälan Görs via Kronox.

Tentaröj Ett tillfälle att fira skrivna 
tentor, såväl lyckade som 
misslyckade.

Thulen En sångbok som innehåller 
sånger och annat studentikost du 
kan behöva veta. 

TKL Teknologkåren. Studentkåren 
för studenter under teknisk fakultet.

Väderleden Bostadsområde på 
Björkskatan.

Vänorts a.k.a Vänortsvägen. 
Bostadsområde på Porsön. Vet nån 
(som inte bor där) vilken ring som är 
vilken?

Wibergsgården Rött trähus beläget 
bakom E-huset. Här kan du fika 
under första advent. 

Zoom Digitalt mötesverktyg men det 
tror vi ni vet.

Åkerbär 
Norrbottens landskapsblomma. 
Jättesöta, jättegoda. 

“Ååh” Uttryck som används vid 
frustration över tentaplugget. 

“Ääh...det löser sig!” Uttryck som 
används när man fått en omtenta.

Överphösare (ÖPH) Ses oftast med 
en frackklädd person på sin vänstra 
sida. Låter högt och har mjukisdjur 
på axeln. 

41
Ordlista

Adel Frackklädd figur som varken 
kan prata eller gå själv. 

Aurora borealis Det latinska namnet 
på norrsken.

B192 Den stora föreläsningssalen i 
B-huset.

Biblioteket Ett stöd i studierna där 
böcker kan lånas. 

Björx Björkskatan, ligger långt bort. 

Bälte Bärs på ovven för att slippa bli 
silvertejpad. 

Caps Kapsylspel med eller utan alko-
hol med anrika traditioner. Du bör 
träna på detta ofta. 

Deltakvarteret Kommer byggas, lär 
vara klart 2027 eller något. 

Examen Tar du förhoppningsvis 
innan du flyttar från Luleå.

Fontänen Platsade inte på Sergels 
Torg så den hamnade här. Vanlig 
samlingsplats för studenter under 
Nolleperioden. Ligger i änden av 
Regnbågsallén, mellan Studenternas 
Hus och Teknikens Hus. 

Gyckel Ett litet framförande t.ex 
sång, en kort pjäs eller totalt 
oförståeliga saker. Bra om man vill få 
mutpriser. 

Heden Gräsbeklätt område nedanför 
universitetet, hörde jag discgolf? 

Hyllan Populär pluggplats i C-huset, 
ligger ovanför Ljusgården. 

Kallax Här ligger Luleås flygplats. 

Klint Klintbacken, studentbostäder 
som ligger långt, långt bort.

Kunskapens bro Bron med färgglada 
målningar som anknyter Porsö 
centrum till universitetsområdet. 
Kallas även Suckarnas bro när man 
går över från andra hållet. Skottas 
inte, sandas inte.  

Kårfullmäktige (KF) Student-
kårernas högst beslutande organ. 
Om kårstyrelsen motsvarar 
regeringen så motsvarar KF
riksdagen.

Kårhus Kan syfta på antingen 
kårhusvägen eller kårhusgränd. 

Kårsningen Samlingslokal på övre 
plan i Studenternas Hus. 

Labb Syftar antingen på 
bostadsområdet Laboratorievägen 
eller en typ av examinationsform.

LARV Luleå ARbetsmarknadsVecka. 
Teknologkårens mässa där du kan 
trä�a framtida arbetsgivare. 

Ljusgården Pluggplats och
evengmangslokal i C-huset. Plats för 
sköldar och ljusa tider. 

LLT Luleå lokaltrafik, bussen till stan.

LS Luleå studentkår. Studentkåren 
för studenter under filosofisk 
fakultet.

LTU Luleå tekniska universitet. 

LTU-kort Passerkort, kårleg, 
mecenatkort samt utskrift- och 
kopieringskort. Skapas och 
uppdateras på Service Point. 

LURC Luleå University Reception 
Committee, välkomnar och hjälper 
utbytesstudenter. 

Läsperiod (LP) Läsåret indelas i fyra 
sådana. 

Microland Plats att värma matlådor, 
finns i A-, C- och E-husen samt 
Studenternas Hus.

Nollkelvin-bron Bron mellan Porsön 
och Björx, bra skådeplats för 
norrsken och solnedgångar. 

Nollor Nya studenter på LTU. 
Anledningen till att Nolleperioden 
existerar. 

Ovve Färgglatt plagg med 
tygmärken. Finns att köpa hos 
kansliet i Studenternas Hus.

PG Porsögårdarna. Korridorsboende 
med hög mysfaktor.  

Philm Din biograf på campus. 
Huserar i B192 på söndagskvällar.  

Phösare Äldre student som guidar 
nya studenter under Nolleperioden.

Porsöhallen Idrottshallen på 
campus. 

Proppen Gymnasiematte som gås 
igenom för teknolognollorna under 
Nolleperioden. 

Pussen Vattensamlingen vid 
paviljongen på Heden.

Regnbågsallén Där man går, typ 
jämt... Hörde jag ombyggnationer?

Schtaan Norrländskt uttryck för 
Luleå centrum. 

Sektion Sammanslutning av 
studenter från flera program. 

Sektionslokal Serverar mat efter 
utekvällar. Finns vid Sektionstorget. 
nästan alla sektioner i luleå har en. 
Hitta din favorit.

Sektionstorget Samlingslokal på 
nedre plan i Studenternas Hus. Här 
hittar du sektionslokalerna.

Service Point Tar emot alla frågor du 
behöver ha svar på, vanligtvis mellan 
kl.08.00-16.00. Finns i B-huset.

Sexmästeri Festfixargrupper, hör till 
sektionerna. Kuriosa: sexmästeri 
kommer av det gamla ordet sexa som 
betyder fest. De flesta har “sex” eller 
“6” i namnet så de är lätta att känna 
igen.

Sittning Stor (ofta två- eller 
trerätters) middag. Kräver fler än 2 
personer. 

Slemmis ICA Supermarket på Porsön

Spex Humoristisk musikalteater med 
publikinteraktion.

StiL Studentidrotten i Luleå. 
Erbjuder gym och mycket mer. Finns 
många subgrupper med 
specialiserade kunskaper och 
aktivitetsutbud.

Studentbostadsservice Förmedlar 
Studentbostader i Sverige ABs 
bostäder i luleå.

Studenthälsan Hjälper oss studenter 
med hälsoundersökningar, håller 
personliga samtal. Finns i C-huset. 

Studenttorget Det gamla namnet på 
platsen Service Point. Beläget i 
B-huset. 

STUK (Kårhusrestaurangen) Ägs av 
kårerna och drivs av  ideellt 
arbetande studenter.

Tentamensanmälan Görs via Kronox.

Tentaröj Ett tillfälle att fira skrivna 
tentor, såväl lyckade som 
misslyckade.

Thulen En sångbok som innehåller 
sånger och annat studentikost du 
kan behöva veta. 

TKL Teknologkåren. Studentkåren 
för studenter under teknisk fakultet.

Väderleden Bostadsområde på 
Björkskatan.

Vänorts a.k.a Vänortsvägen. 
Bostadsområde på Porsön. Vet nån 
(som inte bor där) vilken ring som är 
vilken?

Wibergsgården Rött trähus beläget 
bakom E-huset. Här kan du fika 
under första advent. 

Zoom Digitalt mötesverktyg men det 
tror vi ni vet.

Åkerbär 
Norrbottens landskapsblomma. 
Jättesöta, jättegoda. 

“Ååh” Uttryck som används vid 
frustration över tentaplugget. 

“Ääh...det löser sig!” Uttryck som 
används när man fått en omtenta.

Överphösare (ÖPH) Ses oftast med 
en frackklädd person på sin vänstra 
sida. Låter högt och har mjukisdjur 
på axeln. 
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Ordlista
Adel Frackklädd figur som varken 
kan prata eller gå själv. 

Aurora borealis Det latinska namnet 
på norrsken.

B192 Den stora föreläsningssalen i 
B-huset.

Biblioteket Ett stöd i studierna där 
böcker kan lånas. 

Björx Björkskatan, ligger långt bort. 

Bälte Bärs på ovven för att slippa bli 
silvertejpad. 

Caps Kapsylspel med eller utan alko-
hol med anrika traditioner. Du bör 
träna på detta ofta. 

Deltakvarteret Kommer byggas, lär 
vara klart 2027 eller något. 

Examen Tar du förhoppningsvis 
innan du flyttar från Luleå.

Fontänen Platsade inte på Sergels 
Torg så den hamnade här. Vanlig 
samlingsplats för studenter under 
Nolleperioden. Ligger i änden av 
Regnbågsallén, mellan Studenternas 
Hus och Teknikens Hus. 

Gyckel Ett litet framförande t.ex 
sång, en kort pjäs eller totalt 
oförståeliga saker. Bra om man vill få 
mutpriser. 

Heden Gräsbeklätt område nedanför 
universitetet, hörde jag discgolf? 

Hyllan Populär pluggplats i C-huset, 
ligger ovanför Ljusgården. 

Kallax Här ligger Luleås flygplats. 

Klint Klintbacken, studentbostäder 
som ligger långt, långt bort.

Kunskapens bro Bron med färgglada 
målningar som anknyter Porsö 
centrum till universitetsområdet. 
Kallas även Suckarnas bro när man 
går över från andra hållet. Skottas 
inte, sandas inte.  

Kårfullmäktige (KF) Student-
kårernas högst beslutande organ. 
Om kårstyrelsen motsvarar 
regeringen så motsvarar KF
riksdagen.

Kårhus Kan syfta på antingen 
kårhusvägen eller kårhusgränd. 

Kårsningen Samlingslokal på övre 
plan i Studenternas Hus. 

Labb Syftar antingen på 
bostadsområdet Laboratorievägen 
eller en typ av examinationsform.

LARV Luleå ARbetsmarknadsVecka. 
Teknologkårens mässa där du kan 
trä�a framtida arbetsgivare. 

Ljusgården Pluggplats och
evengmangslokal i C-huset. Plats för 
sköldar och ljusa tider. 

LLT Luleå lokaltrafik, bussen till stan.

LS Luleå studentkår. Studentkåren 
för studenter under filosofisk 
fakultet.

LTU Luleå tekniska universitet. 

LTU-kort Passerkort, kårleg, 
mecenatkort samt utskrift- och 
kopieringskort. Skapas och 
uppdateras på Service Point. 

LURC Luleå University Reception 
Committee, välkomnar och hjälper 
utbytesstudenter. 

Läsperiod (LP) Läsåret indelas i fyra 
sådana. 

Microland Plats att värma matlådor, 
finns i A-, C- och E-husen samt 
Studenternas Hus.

Nollkelvin-bron Bron mellan Porsön 
och Björx, bra skådeplats för 
norrsken och solnedgångar. 

Nollor Nya studenter på LTU. 
Anledningen till att Nolleperioden 
existerar. 

Ovve Färgglatt plagg med 
tygmärken. Finns att köpa hos 
kansliet i Studenternas Hus.

PG Porsögårdarna. Korridorsboende 
med hög mysfaktor.  

Philm Din biograf på campus. 
Huserar i B192 på söndagskvällar.  

Phösare Äldre student som guidar 
nya studenter under Nolleperioden.

Porsöhallen Idrottshallen på 
campus. 

Proppen Gymnasiematte som gås 
igenom för teknolognollorna under 
Nolleperioden. 

Pussen Vattensamlingen vid 
paviljongen på Heden.

Regnbågsallén Där man går, typ 
jämt... Hörde jag ombyggnationer?

Schtaan Norrländskt uttryck för 
Luleå centrum. 

Sektion Sammanslutning av 
studenter från flera program. 

Sektionslokal Serverar mat efter 
utekvällar. Finns vid Sektionstorget. 
nästan alla sektioner i luleå har en. 
Hitta din favorit.

Sektionstorget Samlingslokal på 
nedre plan i Studenternas Hus. Här 
hittar du sektionslokalerna.

Service Point Tar emot alla frågor du 
behöver ha svar på, vanligtvis mellan 
kl.08.00-16.00. Finns i B-huset.

Sexmästeri Festfixargrupper, hör till 
sektionerna. Kuriosa: sexmästeri 
kommer av det gamla ordet sexa som 
betyder fest. De flesta har “sex” eller 
“6” i namnet så de är lätta att känna 
igen.

Sittning Stor (ofta två- eller 
trerätters) middag. Kräver fler än 2 
personer. 

Slemmis ICA Supermarket på Porsön

Spex Humoristisk musikalteater med 
publikinteraktion.

StiL Studentidrotten i Luleå. 
Erbjuder gym och mycket mer. Finns 
många subgrupper med 
specialiserade kunskaper och 
aktivitetsutbud.

Studentbostadsservice Förmedlar 
Studentbostader i Sverige ABs 
bostäder i luleå.

Studenthälsan Hjälper oss studenter 
med hälsoundersökningar, håller 
personliga samtal. Finns i C-huset. 

Studenttorget Det gamla namnet på 
platsen Service Point. Beläget i 
B-huset. 

STUK (Kårhusrestaurangen) Ägs av 
kårerna och drivs av  ideellt 
arbetande studenter.

Tentamensanmälan Görs via Kronox.

Tentaröj Ett tillfälle att fira skrivna 
tentor, såväl lyckade som 
misslyckade.

Thulen En sångbok som innehåller 
sånger och annat studentikost du 
kan behöva veta. 

TKL Teknologkåren. Studentkåren 
för studenter under teknisk fakultet.

Väderleden Bostadsområde på 
Björkskatan.

Vänorts a.k.a Vänortsvägen. 
Bostadsområde på Porsön. Vet nån 
(som inte bor där) vilken ring som är 
vilken?

Wibergsgården Rött trähus beläget 
bakom E-huset. Här kan du fika 
under första advent. 

Zoom Digitalt mötesverktyg men det 
tror vi ni vet.

Åkerbär 
Norrbottens landskapsblomma. 
Jättesöta, jättegoda. 

“Ååh” Uttryck som används vid 
frustration över tentaplugget. 

“Ääh...det löser sig!” Uttryck som 
används när man fått en omtenta.

Överphösare (ÖPH) Ses oftast med 
en frackklädd person på sin vänstra 
sida. Låter högt och har mjukisdjur 
på axeln. 
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kopieringskort. Skapas och 
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Ovve Färgglatt plagg med 
tygmärken. Finns att köpa hos 
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PG Porsögårdarna. Korridorsboende 
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Phösare Äldre student som guidar 
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Porsöhallen Idrottshallen på 
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Proppen Gymnasiematte som gås 
igenom för teknolognollorna under 
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Pussen Vattensamlingen vid 
paviljongen på Heden.
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Sektionslokal Serverar mat efter 
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kommer av det gamla ordet sexa som 
betyder fest. De flesta har “sex” eller 
“6” i namnet så de är lätta att känna 
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Sittning Stor (ofta två- eller 
trerätters) middag. Kräver fler än 2 
personer. 

Slemmis ICA Supermarket på Porsön

Spex Humoristisk musikalteater med 
publikinteraktion.

StiL Studentidrotten i Luleå. 
Erbjuder gym och mycket mer. Finns 
många subgrupper med 
specialiserade kunskaper och 
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Studentbostadsservice Förmedlar 
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bostäder i luleå.

Studenthälsan Hjälper oss studenter 
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(som inte bor där) vilken ring som är 
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Wibergsgården Rött trähus beläget 
bakom E-huset. Här kan du fika 
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Zoom Digitalt mötesverktyg men det 
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Tack för oss
Vi vill önska dig lycka till och varmt välkommen till Luleå tekniska universitet. Vi hoppas 
att du kommer trivas lika bra som oss och att du hittarvänner för livet. Skulle du ha några 
frågor under studietiden så tveka inte att höra av dig till oss eller vårt kansli. Vi finns här 
för dig och för att du ska få ett så bra studentliv som möjligt. Vi ser fram emot att trä�a 
dig i höst!

Vi kårer har ett gemensamt kansli dit du kan ringa eller maila om du har frågor eller 
funderingar. Du hittar alla kontaktuppgifter på våra hemsidor.

www.teknologkaren.se
www.luleastudentkar.com
Du kan även ringa kontakta kansliet på telefon: 0920-944 44 (menyval 2)

Förbered dig inför studiestarten genom att vara med på Nolleperioden. Läs mer om hur du 
kan ta del av allt som händer under Nolleperioden på www.nolleperioden.se
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