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DEN FÖRSTA TIDEN

Tio snabba.
Vår egen guide till en lyckad studiestart!

Saknar du något i denna tidningen? Har du en bra ide som du vill 
se i tryck? Mejla io@teknologkaren.se och beskriv vad du tänker 
dig!

Använd matlådor

Går att köpa billigt i närliggande butiker. 
Du kan dessutom dryga ut dina maträt-
ter och matlådor med billiga varor som 
t.ex. bönor, linser, krossade tomater, rot-
frukter och lök. Gott, nyttigt, billigt och 
det är studentvänligt.

Engagera dig

Se till att vara aktiv utanför studierna.
Livet vid universitetet erbjuder en upps-
jö av aktiviteter och möjligheter (läs 
mer under kapitlet: engagera dig) Hit-
ta något som passar just dig och ge dig 
själv en chans att slappna av och utveck-
las vid sidan av studierna också.

Det här med orientdressing

Akta dig för orientdressingen... Detta 
serveras istället för kebabsås på samt-
liga pizzainrättningar och för de flesta 
sörlänningar är inte detta en uppgrade-
ring så att säga. (Smakar ungefär som 
en blandning av hamburgerdressing och 
sötsursås). Givetvis får den som vill tes-
ta, men kom sen inte och säg att ni inte 
blivit varnade.

Köp en varm jacka

En normal vinter i Luleå är kall. Jätteka-
ll. Det är inte konstigt att termometern 
ibland droppar nedåt -30 strecket. Har 
du ingen varm jacka så se till att du skaf-
far en. Om inte hemma, så när du kom-
mer upp. Äventyrsbutiken Hägglunds i 
Luleå erbjuder t.ex. kårmedlemmar 20% 
rabatt på sin vinterjacka under hösten.

Bli kårmedlem

Rabatter, utbildningsbevakning och stu-
dentliv. Vad mer kan man begära?

Köp en cykel

En cykel är ovärderlig på hösten och 
våren och är den främsta vapendragaren 
under sommaren (bortsett från solsto-
len och shadesen kanske). Bor du dessu-
tom i områdena längre bort från campus 
(Klintbacken, Kallkällan, Vänortsvägen, 
Björkskatan eller i Schtan) är cykeln en 
ren investering. Att åka buss är dyrt i 
Luleå.

Planera

Allt blir faktiskt lättare om du planerar 
lite. Framför allt din fritid. Studier har 
inga fasta arbetstider, men genom att 
planera plugget kan du reglera din fritid, 
utan att tyngas av dåligt samvete.

Ta vara på studiestarten

Nolleperioden (läs mer på sid 18-19) är 
en jättebra möjlighet att lära känna nya 
vänner och komma in i  niversitetslivet. 
Dessutom är det sjukt kul! Ta chansen 
att vara med från start!

Håll koll på kurslitteraturen

Det bästa sättet att hänga med är att 
se till att du får dina böcker i tid! Det 
är dock inte alltid nödvändigt att köpa 
sprillans nytt. Den senaste upplagan 
brukar i regel inte behövas (om du nu 
inte läser juridik). Oftast går det bra att 
få tag på begagnad litteratur av äldre 
studenter. Kolla även in hemsidan 
www.mystudentstore.se

Se till att försäkra dig

Se till att du har en ordentlig hem-
försäkring, och se för Guds skull till att 
den gäller den dag du flyttar in! Detta 
kan tyckas som en självklar sak, men vi 
har fått hantera situationer är så inte 
varit fallet. Tro oss när vi säger att kon-
sekvenserna suger.
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Ordförande har ordet
Hej och välkommen!

Det alltid kul med nya ansikten. Extra kul är det 
med människor som vill utmanas och utvecklas. 
Det finns få saker som präglar en lika mycket som 
en högre utbildning.

Oavsett utbildning har du några fantastiska år 
framför dig, Norrland bjuder på många upplevelser 
som vi hoppas du tar del av! Tidningen du nu 
håller i handen innehåller information från 
alla delar av Luleå tekniska universitets breda 
studentliv. Vi på studentkårerna gör vårat bästa för 
att ge dig en inblick i livet på campus, vad det finns 
för aktiviteter, föreningar och engagemang.

Vi som skriver denna text är båda två ordförande 
för de studentkårer som finns på universitetet. 
Teknologkåren, med ansvar för civil- och 
högskoleingenjörer, och Luleå studentkår som 
ansvarar för studenter inom samhälle, ekonomi, 
hälsa, kultur, media och pedagogik. Tillsammans 
är det vi som ser till att ditt studentliv och din 
utbildning håller högsta möjliga kvalitet!

Ditt första steg för att komma in i studentlivet är 
Nolleperioden, ett av våra större arrangemang 
(Läs mer på sida 24). Om du ser någon som saknar 
overall men trots detta bär kårmössa, tveka inte att 
fråga oss om kårerna!

Amanda Halvarsson
Kårordförande, Luleå studentkår

Oscar Eriksson
Kårordförande, Teknologkåren
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Det är med glädje jag hälsar dig varmt 
välkommen till Luleå tekniska universi-
tet – ett universitet som kännetecknas 
av en närhet och gemenskap mellan 
studenter och lärare.

Vi är stolta över vår tvärvetenskapliga 
utbildning och forskning som bidrar till 
att lösa framtidens samhällsutmaningar, 
liksom över våra samarbeten med före-
tag och offentliga organisationer.

Vi ger dig ett starkt stöd igenom hela 
studietiden med bra kurser, kunniga 
och engagerade lärare och intresserade 
och drivna handledare. Vår tekniska, 
samhällsvetenskapliga och konstnärliga 
verksamhet gör det möjligt att erbjuda 
unika utbildningar och utveckla nya 
och intressanta forskningsområden. 
En stark och framgångsrik forskning 
är också 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 student-
erna inte bara mottagare, utan bidrar 
också i högsta grad till vår höga utbi-
ldningskvalitet genom att vara aktiva 
i sina studier, initiera nya spännande 
studentprojekt och vara mentorer till 
studenter som behöver hjälp och stöd. 

Men också genom engagemang i kårar-
bete, 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 öppen-
het, jämställdhet och människors lika 
värde är en viktig del av vår välkom-
nande kultur. En kultur som medarbe-
tare och studenter bygger tillsammans. 

Som ny student står du inför en spän-
nande, omvälvande och utvecklande 
tid i ditt liv. Du kan få vänner för livet, 
upptäcka nya intressen – ha roligt! 
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. Välkommen – och stort 
lycka till!

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för 
Luleå tekniska universitet

Rektorn har ordet

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Rektor, Luleå tekniska universitet
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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 Luleå tekniska universitet 
expanderat till ett stort universitet 
som idag utbildar över 15 000 
studenter över 5 campus varje år.

På området finns det gott 
om bokningsbara grupprum, 
föreläsningssalar, labbar, klassrum 
och datasalar som varvas med 
flertalet restauranger, fik och mysiga 
studieplatser. 

Luleås starka studentliv erbjuder dig 
som student möjligheter till skidor, 
resor, fest, teater, dans, sång, musik men 
framför allt påverkan. 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.

20 minuter bort med buss finner 
du centrala Luleå som erbjuder 
aktiviteter för mångfalden. 
I norra hamn hittar du 
Norrbottensteatern och 
Kulturens hus. På vintertid har 
vi en fantastisk isväg, skidbackar som 
Måttsund och Ormberget samt Coop 
arena för den hockeyintresserade. 
På sommaren erbjuder skärgården 
aktiviteter för både stora och små. 
Uteliv finner du både på campus och 
inne i centrala Luleå. Du hittar även 
Shopping i centrala Luleå, Sveriges 
första inomhusköpcentrum. Utöver detta 
finner du även gott om butiker runtom 
centrum.

Välkommen!

För mer information besök
www.Lulea.se

Campus Luleå
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Regnbågsallén

Aula aurorum
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Wibergsgården

Regnbågsalén
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Musikhögskola i 
Pitea
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 sprudlar av dans, ljudteknik, och 
musik. Dessutom finns det studenter inom radio, 
tv och text. Alla med huvudområdet medie- och 
kommunikations vetenskap. I nära anslutning 
finns även Studio Acusticum, ett av norra Europas 
modernaste konserthus, känt för den jättelika 

orgeln Orgel Acusticum.

På området finns restaurang, och lokaler som 
öppnar upp för gemenskap. En liten gemytlig skola 
med studenter från hela världen. Här skapar man, 
skrattar och är kreativa tillsammans.

Piteå är en mysig stad med stort föreningsliv. 
LF arena ligger nära campus ifall man är 
sportintresserad. Det är nära till shopping, men 
man har också naturen bakom hörnet. Skidbackar, 
långa sandstränder och nöjesliv är något som Piteå 
erbjuder. Och du, du glömmer väl inte att prova 
pitepalten?

Campus Skellefteå
Campus Skellefteå ligger vackert stationerat invid 
Skellefteå älv. På detta campus går främst de elever
som läser teknik- och datorrelaterade program 
men även konstnärlia utbildningar som exempelvis 
scenografi och attributmakeri håller till i Skellefteå.

På området finns ett ljust bibliotek med 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. Men 
såklart älskar inte alla sport och då finns det andra 
aktiviteter som Skellefteå erbjuder. Bland annat 
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 dina 
intressen.
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Campus Kiruna
Längst upp i nordligaste Lappland hittar man 
gruvstaden Kiruna. Kanske är staden mest känd för 
sina enorma malmtillgångar men det bedrivs även, 
som många kanske inte känner till, rymdforskning 
där uppe. Det är i Kiruna som raketbasen Esrange 
är stationerad. Campus i Kiruna präglas mycket av 
det lugn som staden utstrålar och studenterna blir 
oftast en mer sammansvetsad grupp än på större 
orter. Som student i Kiruna representeras du av 
Kirunasektionen. De anordnar olika evenemang, 
ofta med den lokala studentpuben SLUSK. Vill man 

dra sig utanför campus kan man uppleva staden och 
knyta kontakter. Visste du tex att hela Kiruna stad 
ska flyttas?

Vackra fjäll och vild natur att njuta av under alla 
säsonger. Fjällvandring, längdskidor, fiske. Du 
har nära till många sevärdheter! Det omtalade 
norrskenet du kommer få uppleva i Kiruna är 
fantastiskt. Staden må kännas avlägsen från 
omvärlden, men för de utbildningar som är förlagda 
här är det guldläge.

Campus Filipstad
Det kan låta konstigt men det är sant, Luleå tekniska 
universitet har faktiskt ett campus beläget i mitten 
av Bergslagen! På Filipstads campus finner du 
utbildningar inom berg, anläggning, metall och 
materialteknik. Även om staden i sig är liten speglas 
det inte i föreningslivet. Tvärtom här får du ett rikt 
föreningsliv.

Som student har du här nära till natur så väl 
som fritidsaktiviteter. Dessutom arrangerar 

studentföreningen fotbolls- och innebandyträningar 
under veckorna. Under vintern anordnas även 
hockeyträningar.

Ifall du är sugen på uteliv hittar du det i krogtäta 
Karlstad. Kårhuset av Bergsskolans studentförening. 
De är duktiga på att anordna aktiviteter för  
gemenskapen. Hockeyresor, bowlingtävlingar, 
filmkvällar, grillkvällar och tv-spels kvällar är saker 
som kan stå på agendan.

För mer information besök
www.bergskolan.com
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Luleå studentkår
Luleå studentkår är en kår som spänner över många utbild-
ningsområden! Vi engagerar studenter från många olika pro-
gram inom filosofisk fakultet - så ska du läsa ett program eller 
kurser inom samhälle, ekonomi, hälsa, pedagogik eller kultur 
och media så är vi 
kåren som represen-
terar dig.

Vi ska vara en 
självklar del av varje 
students vardag un-
der hela studietiden. När du först anländer till LTU arrangerar 
vi Nolleperioden, våra nationellt erkända introduktionsveckor 
för att välkomna dig som ny student.

Under din studietid arbetar vi med att kvalitetssäkra din 
utbildning och ta hand om de problem som kan uppstå med 
undervisning, kursplaner och examinationer. Tillsammans med 
våra sektioner och vårt bolag STUK ser vi till att din studietid 
blir både rolig och givande utanför böckerna, allt från fest och 
mingel till evenemang som rustar dig för ditt framtida arbete. 
Vi tycker det är viktigt att ta näringslivet till universitetet och 
det gör vi genom att arrangera gästföreläsningar och företag-
sevent. När du tar din examen har du förhoppningsvis fått en 
mängd kontakter och erfarenheter till nytta för din framtid. Då 
ser vi också till att arrangera din examensfest: Islossningen.

LTU:s slogan är utbildning i världsklass. Det är vår ambition att 
alla våra medlemmars utbildningar skall nå upp till den nivån 
och att du, när du möter arbetslivet, inte bara är efterfrågad 
för att du har läst vid Luleå tekniska universitet. Du har också 
under din studietid kunnat engagera dig i det du brinner för 
och därför nått en hög grad av personlig utveckling. 

Välkommen till Luleå Studentkår!

“vår organisation bygger till stor del på ideellt 
engagemang och vårt mål är att tillsammans 
skapa Sveriges bästa studietid!”
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Teknologkåren
Teknologkåren är kåren för dig som läser civilingenjör, högskolein-
genjör, annan teknisk utbildning eller fristående kurser på tekn-
isk fakultet. Teknologkåren verkar för våra medlemmar och är en 
organisation som främst drivs genom ett ideellt engagemang. Som 
medlem får du möjligheten att påverka vår organisation och din 
studietid. Vår viktigaste uppgift är att aktivt förbättra alla tekniska 
utbildningar vid Luleå tekniska universitet. Att kvalitetssäkra utbi-
ldningarna må vara vår främsta uppgift men vi arbetar också med 
studieliv och näringslivsfrågor. 

Genom våra sociala aktiviteter och näringslivsevenemang ser vi till 
att du knyter vänner för livet både privat och professionellt och som 
förhoppningsvis blir kontakter du har nytta av hela livet. 
 
Vi arbetar främst inom våra tre huvudområden; Utbildning, Studen-
tliv och Näringsliv:
 
Utbildning handlar om att kvalitetssäkra, påverka och utveckla 
ingenjörs- och teknikutbildningarna. Det handlar om att just du 
skall få en så bra utbildning som möjligt, med en tydlig arbetsliv-
sanknytning och med lärare som är pedagogiska och välutbildade 
inom sitt område. Studentliv innebär att vi arbetar med allt från att 
du som student skall ha en bostad, god hälsa och friskvård till att 
du skall ges möjlighet att medverka i mängder av roliga evenemang. 
Din studietid är begränsad och den ska vara både minnesvärd och 
utvecklande!
 
Näringsliv är den avdelning som skall fungera som en länk mellan 
näringslivet och våra medlemmar. Vi jobbar för att du skall få de 
kontakter du behöver för att kunna gå direkt ut i arbetslivet efter 

examen. Ett av våra vikti-
gaste verktyg är Luleå AR-
betsmarknadsVecka, LARV, 
där vi bjuder in över hundra 
företag och myndigheter för 
att de skall få en chans att 
träffa Luleås teknologstu-
denter.

“Att du som student skall ha full koll 
på vad som väntar efter studierna 
är för oss en självklarhet. Luleås stu-
denter är eftertraktade i arbetslivet 
och skall så förbli”
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Engagera dig!
Under din tid vid Luleå tekniska universitet har du en unik möjlighet att möta personer från landets alla 
hörn. Vem vet? Det kanske är här du knyter dina framtida näringslivskontakter och nya vänskaper som 
håller livet ut. Förutom arbetslivserfarenhet, personlig utveckling och ovan sagda anledningar så förgyller 
engagemanget din studietid. 

Självklart kommer studierna först och det är viktigt att du hittar en balans mellan dina studier och ditt 
engagemang. Detta är enklast att hitta genom att engagera dig redan när du läser första året för då kan du 
och dina nyfunna kompisar i engagemanget kan plugga ihop och motivera varandra.

Engagera dig gör du enklast i kåren, sektionerna eller i föreningar. Här har du möjligheten att engagera 
dig i näringslivet, studiesocialt och utbildningsbevakning. Det finns engagemang som passar alla. Om det 
är att bartendra på STUK, skapa företagsevent med näringslivet eller vara studenternas röst på universi-
tetet så finns det engagemang för dig!

Hittar du inte en förening som passar dig så har du möjlighet att skräddarsy och skapa en egen förening! 
Detta är självklart något som vi på kårerna hjälper dig med och det är bara att höra av dig så fort du fått 
en spännande idé.
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Problem
med utbildningen?
-UTBILDNINGSBEVAKNING.SE-

Rapportera dina utbildningsproblem på 
utbildningsbevakning.se så hjälper vi dig 

med dem.



Sektioner under
Teknologkåren

Vi på Kirunasektionen represen-
terar Teknologkårens medlemmar 
i Kiruna. Våra arbetsuppgifter går 
ut på att alla studenter i Kiruna 
ska trivas och ha en bra studiet-
id här uppe, norr om polcirkeln. 
Detta kan vara allt från att köpa 
in kaffemuggar till köket till att 
hantera studierelaterade ärenden 
för programmen och kurserna. Vi 
finansierar även sportaktiviteter, 
för studenter som vill vara akti-
va, och festarrangörerna SLUSK. 
Rymdcampus består framför allt 
av Rymdingenjörstudenter och 
internationella spacemasters vilket 
gör att man här uppe får träffa 
mycket nytt folk från olika delar av 
världen. 

Ett nära samarbete mellan 
universitet och alla rymdrelat-
erade företag här i Kiruna gör 
att studenterna som flyttar hit 
får stora möjligheter för pro-
jekt och insikt i rymdindustrin.

Studentföreningen Campus Skel-
lefteå är en förening bestående av 
både Teknologkårens medlemmar 
och medlemmar från Umeå stu-
dentkår. 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 anord-
nar TV-spelkvällar varje vecka, 
Kulturarna som anordnar anime-
kvällar och filmkvällar, FUSK som 
varje vecka håller i brädspelskväl-
lar, Replokalen där medlemmarna 
kan spela instrument/starta 
band, Idrottssektionen som 
håller ordning på gymmet 
och håller i olika sporter 
i sporthallen, Miffo som 
sköter försäljning av ovvar, 
märken och teknologmössor samt 
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.

Till Maskinteknologsektionen hör 
de flesta maskin- och teknikrelat-
erade utbildningar på LTU. Sek-
tionen ser till att din tid här blir 
rolig, givande och relevant genom 
att arbeta med studiesociala aktiv-
iteter, arbetsmarknadskontakt och 
utbildningsbevakning. Utöver ar-
betsmarknadsmässan M-JET som 
är vårt största evenemang arrang-
eras diverse sittningar, aktiviteter 
och andra företagsevenemang. 
Perfekt för dig som vill göra något 
vid sidan av studierna!

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 sub-
grupper och utskott så att även du 
kan få ut det mesta av din tid här 
på LTU. Välkommen!

Geosektionen är skolans äld-
sta sektion och startade år 
1973. Till Geosektionen hör de 
studenter som tillhör Institu-
tionen för Samhällsbyggnad och 
Naturresurser. I Geosektionens 
styrelse sitter ideella studenter 
och vår maskot, Adéliepingvi-
nen Georg. Varje år i december 
anordnar vi LTUs äldsta och fin-
aste bal, Geolussebalen tillsam-
mans med Repet. Under våren 
firar vi både Georgs namnsdag 
och födelsedag med roliga ak-
tiviteter.
 
Programföreningar såsom 
Arktis, BRINN, S.T.E.N och VOFF 
är en del av oss och riktar sig åt 
specifika program. Bunkern är 
vår efterfestlokal som serverar 
mackor till oss studenter efter 
långa kvällar på STUK.

Kom och säg hej till oss och 
Georg på sektionsdagen under 
nolleperioden!

Kirunasektionen
Kiruna

Studentföreningen
campus Skellfteå
Skellefteå

Maskinteknolog-
sektionen
Luleå

Geosektionen 
Luleå
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Datasektionen grundades 1984 
och representerar studenter som 
studerar ingenjörsprogrammen 
civilingenjör Datateknik, hög-
skoleingenjör Datateknik, Rym-
dteknik samt Teknisk fysik och 
elektroteknik. Det finns program-
föreningar för utbildningarna. 
DDOS för båda utbildningarna 
i Datateknik, SLURP för Rymd-
teknik samt Mätfel för Teknisk 
fysik och elektroteknik. Under 
Datasektionen finns även 3st 
intresseföreningar. XP-el för de 
som är intresserade av elektronik, 
StudentTV(STV) för kamera/medi-
aintresserade samt Datasektionens 
NanoBryggeri(DNB) för de som är 
intresserade av hembryggeri.

Datasektionen anordnar ett antal 
evenemang under året för dess 
medlemmar. På hösten är 
det alltid en fulsittning 
kallad Datasittningen medan 
på våren anordnar vi den 
fina Datagalan. Vi har även 
en sektionslokal, “Gula” är 
uppkallad efter sektionens vackra 
gula färg.

Sektionen för industriell ekonomi, 

även kallad i-sektionen, jobbar ak-
tivt för att studenterna under pro-
grammen Civilingenjör industriell 
ekonomi och Civilingenjör öppen 
ingång ska erbjudas studieupplev-
else i världsklass! Vi är över 100 
ideellt engagerade studenter som 
genomför olika former av evene-
mang under hela studieåret.

Vårt huvudsakliga syfte är att för-
bättra och aktivt påverka utbild-
ningen, kontakten mellan student-
er och näringslivet men också det 
studiesociala livet utanför skolan!

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

Ni kan också hänga på I-mys med 
engagerade studenter och styrels-
en varje fredag, det låter väl inte 
fel?

Vi i Filipstad jobbar för att vår 
lilla skara  studenter ska få en så 
bra studietid som möjligt. Därför 
anordnar vi, Bergsskolans stu-
dentförening som driver kårhuset 
här i filipstad, alla möjliga typer 
av aktiviteter och evenemang som 
vi hoppas kommer uppskattas. Vi 
arrangerar allt från hockeyresor 
till filmkvällar. Det finns något för 

alla med andra ord.

Vi jobbar också för att era utbild-
ningar ska vara i toppklass så var 
inte rädda för att komma med an-
märkningar om det är något som 
inte står rätt till.

Hos oss i Filipstad har man aldrig 
tråkigt och vi hoppas att ni ska 
trivas här med oss. Ha det fint så 
ses vi snart!

Doktorandsektionen är en del av 
Teknologkåren och arbetar för alla 
som studerar på forskarnivå vid 
universitetets samtliga forsknings- 
och forskarutbildningsämnen inom 
både teknisk och filosofisk fakultet. 
Sektionens arbetar för att tillvarata 
doktorandernas intressen samt att 
delta i utvecklingen av forskarutbi-
ldningen på universitetet.

Datasektionen
Luleå

Sektionen för 
industriell ekonomi
Luleå

Bergsskolans student-
förening
Filipstad

Doktorandsektionen
Luleå
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Sektioner under
Luleå studentkår

Sektionen för Hälsa och Lärande 
(SHoL) är den största sektionen 
under Luleå Studentkår och den se-
ktion som riktar sig till er som stud-
erar något inom hälsa eller lärande. 
Vårt arbete vilar på fyra grund-
pelare; utbildningsbevakning, 
studiemiljöförbättring, stud-
iesocial gemenskap och ar-
betsmarknadsbevakning.

Genom att utgå från dessa fyra 
pelare kan vi jobba aktivt med 
att förbättra er studietid och se till 
att ni får ut så mycket av era år på 
LTU som möjligt. Under oss tillhör 
sexmästeriet Ped6 och vår sektion-
slokal Sholkällan vilka erbjuder 
roliga sittningar och evenemang 
utanför studierna dit ni kan vända 
er om ni vill vara engagerade.

Vi är en av fem sektioner inom 
Luleå Studentkår och vi ar-
betar för dig som som tillhör 
utbildningsområdet Ekonomi 
vid Luleå tekniska universitet.

Vårt främsta syfte är att beva-
ka och medverka i utvecklingen av 
din utbildning och för att du ska få 
så goda studieförutsättningar som 
möjligt. Vi har nära kontakt med 
lärare och studenter vid respek-
tive utbildning och anordnar event, 

företagsträffar och sammankom-
ster för våra medlemmar.

Vill du vara med och utveckla Ekon-
omsektionen? Att engagera sig 
inom Ekonomsektionen är ett per-
fekt tillfälle att lära känna nya män-
niskor, knyta kontakter inför fram-
tiden, utvecklas och uppleva saker 
du aldrig skulle upplevt annars. Du 
kommer inte att ångra dig.

SNS står för System, Nytta och 
Samhälle och samlar den brokiga 
skaran Statsvetenskap, Systemvet-
enskap, Grafisk Design och Digital 
Tjänsteutveckling. Vi är en ung se-
ktion 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 an-
dra aktiviteter och har naturligtvis 
även ett fantastiskt sexmästeri som 
heter Essex.

Vi är en förening som arbetar för 
dig som studerar Psykologi, Soci-
ologi och Rättsvetenskap vid Luleå 
Tekniska Universitet.
Vårt främsta syfte är att bevaka och 
medverka i utvecklingen av din ut-
bildning och arbetar för att du som 

student ska få en så bra möjligt 
samt utveckla en kontakt med ar-
betslivet. Vi har nära kontakt med 
lärare och studenter vid respek-
tive utbildning och anordnar event, 
företagsträffar och sammankom-
ster för våra medlemmar.

Piteå studentsektion representer-
ar utbildningarna på det kreativa 
campuset i Piteå. Här studerar allt 
från musiker och dansare till lärare. 
Närheten till Acusticum ger goda 
chanser för kulturupplevelser och 
egna engagemang.

Vårt flaggskepp är den lokala 
deltävling av SMASK, Sveriges 
musikakademiers Sång Kåntest. 
Känd för sitt höga produktions-
värde involverar produktionen 
studenter från alla utbildningar på 
campus.

Ekonomisektionen
Luleå

Sektionen för 
Hälsa och Lärande
Luleå

System, Nytta och
Samhälle 
Luleå

Samhällsvetenskapliga 
föreningen
Luleå

Piteå studentsektion
Piteå
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Sexmästerier

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 all nya studentern 
under Nolleperioden, D.A.D. Och 
förutom detta fyller vi upp med 
ännu fler event, så håll koll. Vi 
har ofta något på gång! Vi är helt 
enkelt här för att ge studenterna 
möjligheten till de där minnena 
som man bara skapar under studi-
etiden.

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

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 rik-
tar sig till alla på campus och inte 
bara Geosektionen. Bland annat 
har vi årets frackaste finsittning 
Geolussebalen och en vinfotboll-
sturnering vid namn Georg Cup.

6M är Maskinteknologsektionens 
eminenta eventmakare. Vår uppgift 
är att förgylla studentlivet för dig 
och alla andra studenter på cam-
pus Luleå. Vi är här för att ge er 
grymma event och sittningar så att 
ert studentliv blir lika kul som ni 
förväntat er! Förra läsåret festade 
vi loss i en grotta, poolfestade och 
deltog i en sittning som enbart kan 
jämföras med Nobelmiddagen. Vill 
även du uppleva sådana spek-
takulära evangemang? Vi har ett 
fullspäckat schema med nya event 
som du sent kommer glömma.

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 trev-
lig studentupplevelse under sina 
studieår och att det finns saker att 
göra utöver tentaångesten. Hoppas 
vi ses i dimman!

Vi är Ek6, Ekonomsektionens 
studiesociala utskott, en del av 
Luleå studentkår. Vi riktar oss 
främst till universitetets ekonomer 
men självklart vill vi att så många 
som möjligt ska delta i våra event. 
Vårt största event är vår årliga 
finsittning L.U.S.S.E. Men vi får 
inte glömma bort vår fulsittning 
eller våra mycket populära beer 
pong-turneringar. Vi ses där festen 
är, hälsningar Ek6!

Det är vi som är Essex, SNS-sek-
tionens sexmästeri. Vi anordnar 
mindre event för alla studenter på 
skolan, men främst för sektions-
medlemmar. Några av våra större 
event är Halloween och Rock-
phaesten, men det finns många fler. 
Har ni några frågor får ni gärna ta 
tag i oss på STUK, skicka ett med-
delande på vår facebook.

Det är vi som ser till att ni som läs-
er sociologi, psykologi och rättsvet-
enskap får en rolig studietid, även 
om våra evenemang är öppna för 
alla på skolan. Lättast hittar ni oss 
på campus och STUK iklädda blå 
rockar med vår logotyp på rygg 
och bröst, prata med oss!

Ped6
Luleå SAM6

Luleå

Sexm
ästeriet för Samhällsvetenskapliga Före

ni
ng

en

D6
Luleå

Idesix
Luleå

Ek6
Luleå

Essex
Luleå

6M
Luleå

Repet
Luleå

15



Studentföreningar
Kårerna består inte “bara” av sektioner, programföreningar och projektgrupper. Det finns också en uppsjö av 
föreningar som på olika sätt bidrar till att göra studentlivet lite roligare för LTUs studenter. Några av förenin-
garna arrangerar särskilda evenemang, andra samlar studenter kring gemensamma intressen.

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 handver-
ktyg och dessutom vinkelslipar, billyft, uppkörnings-
ramper och en hel del tryckluftsdrivna verktyg. XP-M 
tillhör Maskinteknologsektionen.

XP-El (Experimentverkstad El)
är föreningen för dig som är elektronik- och teknikin-
tresserad! Som medlem får du tillgång till föreningens 
stora och nybyggda lokal dygnet runt. I lokalen finns 
verktyg, instrument, komponenter och massvis med 
roliga prylar t.ex. 3D-skrivare. Föreningen brukar årli-
gen anordna ett antal kurser. Den mycket populära 
löd- och kretskortskursen. Som medlem är denna 
kurs gratis och du får inbjudan före alla andra!

Philm
är en studentförening som visar allt från de rykande 
nya bio-filmerna som du aldrig ens visste fanns! Med 
vår nya digitala filmprojektor och Dolby DTS sur-
roundljud ger vi LTU en liten touch av kultur. Visnin-
gar sker de flesta söndagarna med håll ett öga på 
hemsidan eller vår facebooksida för information. ett 
billigare alternativ till vanliga biografer för oss stu-
denter.

Utrikespolitiska föreningen
är en partipolitiskt obunden föreningn som arbetar 
för att väcka intresse och skapa debatt kring utrike-
spolitiska frågor. Vi är en del av riksorganisationen 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige och anordnar 
föreläsningar, debatter och annat för alla som är in-
tresserade av utrikespolitik och hur det påverkar 
Sverige.

Pi (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 andra faller på anordnar vi också backhäfv för de 
riktigt törstiga, samt lite andra festligheter och till-
ställningar under läsårets gång! Vi känns igen på våra 
gula köksrockar och kockmössor, och finns vi inte på 
STUK sitter vi förmodligen i bastun och dricker öl.

IAESTE
är en internationell ideell organisation som arbetar 
med praktikutbyten världen över och vi är Sverig-
es nordligaste lokalkomitte, belägen vid LTU. Genom 
IASTE kan arbetsgivare världen över hitta motiverade 
praktikanter och studenter får relevant praktisk er-
farenhet relaterat till sina studier. Win-win!

StudentTV
eller STV som föreningsnamnet förkortas. Känner du 
att du har ett manus som behöver förmedlas, att Chris-
tian Bale inte allt är en lika bra Batman som du kunnat 
vara? Tycker du att ljussättning och ljudklippning är 
det bästa som finns? Då är du varmt välkommen in i 
vår lilla värld vare sig du har lika mycket erfarenhet 
som Spielberg eller inte ens vet vad Rec knappen på 
en kamera gör. STV tillhör Datasektionen.

pH1
stödjer, främjar och uppmuntrar motorintresse hos 
studenter vid Luleå tekniska universitet. pH1 grun-
dades av motorintresserade medlemmar under 
Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska univer-
sitet. Styrelsen i pH1 agerar arrangörer och bollplank 
för nya ideer som knyter an till föreningens grund-
tanke - allt från bilsport till filmkväll, formel-1 till 
traktor eller snöskoter till tipsrunda!

PRINT
är Maskinteknologsektionens PR-utskott. Vi vill främ-
ja en trevlig, minnesvärd studietid som man med gläd-
je kan titta tillbaka till med hjälp av levande material. 
Tycker du om att fotografera, filma, grafik eller web-
butveckling? Med eller utan erfarenhet så ser vi fram 
emot att just du söker till oss!
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Övriga föreningar
Manskören Snapsakademien
De dyker upp lite titt som tätt på universitetet när 
man minst anar det. De bär frack och kårmössa, 
mascherar i led och känns igen på sina ljuva stäm-
mor. Givetvis kan det bara vara Manskören Snap-
sakademien det rör sig om; en anrik manskör med 
mer än 20 år på nacken! Med hjälp av sången sprider
de glädje på universitetsområdet vid festliga tillfäl-
len såsom middagar eller speciella högtider. Snaps 
akademien erbjuder ett musikaliskt kamratskap 
med en betoning på gemenskap. Vill du bli en del av
denna härliga skara? Håll utkik efter provrepetition-
er som anordnas de första veckorna under höstter-
minen.
Facebook: /Snapsakademien
Hemsida: www.snapsakademien.se

Pyrotekniska Sällskapet vid Luleå 
tekniska universitet
Även kallat Pyrot, är en förening för studenter vid 
LTU med ett brinnande intresse för pyroteknik. Före-
ningen bildades 1984 och har nu lång erfarenhet av 
allt från nyårsfyrverkerier till scenpyroteknik. Vi 
syns vid sittningar så som vid större studentevene-
mang året runt. Vi rekryterar studenter från alla pro-
gram dvs. från både Luleå Studentkår och Teknolog-
kåren. Är ni intresserade av vad vi håller på med kan 
ni kasta ett öga på vår facebooksida www.facebook.
com/pyrotltu, vår Youtube-kanal “Lulepyrot” alter-
nativt vår hemsida http://www.pyrot.com. Har ni 
frågor kring vår verksamhet är ni välkomna att kon-
takta oss via info@pyrot.com.

Studentorkestern Luhrarne
Är duschmunstycket kanske inte världens bästa 
mick? Ligger det ett instrument där hemma som ett
väldigt dyrt dörrstopp? Finns det en önskan att stå på 
scen och ha kul? Sök då till Luhrarne, Norra Sveriges 
snyggaste studentorkester! Luhrarne är Luleå tekn-
iska universitets enda, snyggaste, och framförallt 
luhrigaste studentorkester! Vi spelar blandad musik 
med en hel del storband, pop, rock och vad annars vi 
känner för. Vi söker alltid nya och engagerade med-
lemmar som vill vara med och skapa musik med oss. 
Vi övar varje måndag klockan 18.30 i D514a, och om 
ni är intresserade av att sjunga eller spela med oss 
så är det bara att dyka upp eller kontakta styhrels-
en på styhrelsen på styhrelsen@luhrarne.com, kolla 

vår hemsida www.luhrarne.com eller facebook.com/
Luhrarne
Vi ses!

Lulespexet
Ända sedan 1991 har Lulespexet årligen producer-
at ett spex. Några har varit långa, andra korta. Några 
har varit bra, andra inte riktigt lika bra. Något har 
vunnit spex-SM, de flesta inte. En sak har alla i alla 
fall gemensamt och det är att de alla har skapats av 
engagerade studenter under hårt slit och mycket 
skratt. Och vi vill inget hellre än att just Du engagerar 
dig i en av våra många grupper! Kontakta oss för att 
veta mer via Facebook, eller skicka ett mail tillsty-
relsen@lulespexet.se. www.lulespexet.se
www.facebook.com/Lulespexet/

Kvinnokören Embla
Är en förening för skönsjungande tjejer som starta-
de våren 2011. Då Luleå tekniska universitet redan 
hade en manskör och en blandkör så var det just en 
kvinnokör som saknades. Vi består i dagsläget av ett 
tjugotal medlemmar som utöver att öva körsång ihop 
även hittar på andra aktiviteter tillsammans och har 
roligt. Repertoaren består av allt från internationel-
la pop- och rocklåtar till svenska hits och folkvisor. 
Kören har framträdanden på såväl små som stora sit-
tningar och även privata sjugningar. Vill du vara med 
i kvinnokören Embla? Håll då koll på vår hemsida:w-
ww.kvinnokorenembla.se och vår facebooksida: /
Emblaltu för mer information om uttagningar som 
sker i början av vår- och höstterminen.

Luleå Bugg och Swing Studenter 
Är en del av Luleå Bugg och Swing Dansklubb och vi 
håller till på universitet. Vi håller danskurser i olika 
swingdanser, anordnar sittningar och erbjuder gra-
tis socialdans på måndagar. Till hösten startar vi två 
studentkurser i bugg, en på nybörjarnivå samt en på 
fortsättningsnivå.

Under Nolleperioden anordnar vi ett evenemang 
som heter Dirty Dancing. Dansen på måndagar kallas 
fridans och är mellan kl.19.00-21.00 i A3101A. Hos 
oss finns det möjlighet att träffa nya kompisar, umgås 
och ansa. Vill du veta mer om oss? Vi finns på Face-
book! Ta kontakt via: lbss@lbsdk.se
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Terminsstart och dags att söka boende! I Luleå 
finns det många alternativ för bra boende. Är 
du ute i god tid finns det mycket goda chanser 
att hitta ett ställe som du kan mysa i under hela 
studietiden.

Skulle det vara så att det händer något på vägen 
mot bostad, finns det vandrarhem som erbjuder 
boende för studenter till en inte alltför stor summa. 
Var beredd på att visa Student-ID eller antagnings-
besked.

LTU i Luleå ligger på ett område som heter Porsön. 
Där förmedlar Studentbostadsservice de flesta 
bostäderna.

Närliggande områden som kan vara bra att känna 
till är: Björkskatan, Kallkällan, Klintvägen, Bergvik-
en, Notviken och Mjölkudden.

Studentbostadsservice ägs av Teknologkåren och är 
ett bra ställe att vända sig till i första hand. Men hör 
också med andra aktörer för ytterligare chans att få 
ett fast boende.

Var kreativ och hitta alternativ!

Finns det hjärterum finns det stjärterum. Kolla in 
Facebookgrupper, köp och säljsidor, hör med en 
klasskompis föräldrars granne osv. Att knyta kon-
takter är en stor fördel i en ny stad!

Bostadsfrågan är viktig för oss i kårerna och vi job-
bar ständigt med att påverka både kommuner och 
andra aktörer på marknaden så att det byggs fler 
bra studentboenden. Vi tycker det är viktigt att alla 
har ett stabilt boende så att studietiden blir enklare!

Bostäder

Letar du efter lägenhet?
Då rekommenderar vi att du besöker någon av 
dessa hemsidorna:

www.studentbostadsservice.se
www.bostadlulea.se
www.lulebo.se
www.pitebo.se
www.skebo.nu

18



Studentbostadsservice
Vänortsvägen, Porsön
Bara 10-15 minuters gångväg bort universitetet kan 
du helt plötsligt befinna dig mitt ute i skogen. Här 
erbjuder Studentbostadsservice fräscha lägenheter i 
olika storlekar. Ett boende på Vänortsvägen kan du 
även hitta via Lulebo, men då något närmare campus 
och med mindre skog i omgivningen.

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

Laboratorievägen, Porsön
Precis strax bakom E- och F-huset på campus ligger 
de nyaste lägenheterna med en 5 minuters prome-
nadavstånd från universitet. Här finns allt från ”kom-
plettor” på 16kvm till 3:or på 69,7kvm. 

Bostad Luleå
Kårhusvägen, Porsön
Ett stenkast bort från närmsta föreläsningssal hittar 
du tre tegelhus i olika höjder, även kallade punkthus-
en. Planlösningen i dessa hus föreslår att du slår dig 
till ro här med förslagsvis din respektive, då hyran är 
något tuff att klara av på egen hand.

Kårhusgränd, Porsön
Det höga gula huset, även kallat Kårhuset, är Porsöns 
egna lilla guldklimp när kvällssolen lyser upp dess 
fasad. Här bor du näst intill mitt på campus, och mest 
troligt själv, i antingen korridor eller lägenhet.

Docentvägen 10-32 & Professorsvägen 11-33, 
Porsön
Din plånbok kommer att eka tom om du införskaf-
far ett boende här. Du bor nämligen närmast ICA. 
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 trev-
lig utsikt över sjön som är belägen bakom husen. 

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

Porsögården, Porsön
Här bor du i ett av många gemytliga röda små hus i 
ett mysigt område som i folkmun kallas för PG. Det 
som erbjuds här är ett spartanskt möblerat rum i ko-
rridor med närhet till natur och grannar.

Tillf’älligt boende?
Det finns två vandrarhem som vi kan 
rekommendera!

Gammelstads Gästhem 
www.gammelstadsgasthem.se

City Sleep 
www.citysleep.se
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Som student finns det flera höjdpunkter varje dag, som frukost, lunch och middag. Men var och vad kan 
man äta på campus Luleå? Som student kommer antagligen din bästa och alltid trogna vän bli matlådan. 
Denna kan värmas i olika microland. Dessa är belägna i alla hus förutom B-huset.

Men ibland glöms matlådan, på köksbänken, i hallen eller i föreläsningssalen. En annan gång ligger din 
omsorgsfullt hemlagade mat utspilld i väskan tillsammans med en mosad banan som förutom kaffefläck-
arna fått en helt ny look. Som grädde på moset gapar kylskåpet hånfullt tomt sånär som på en syltburk 
och en halvmöglig ostkant. Då är det tur att det finns möjligheter att äta på någon av campusrestaurang-
erna! Nedan följer en lista på restauranger på campus.

STUK Bar och Restaurang 
Kårhusrestaurangen belägen i C-huset. Här finns 
campus billigaste kaffe och resaurangen utgör den 
givna platsen för återsamling med tentaöl efter 
avslutad tentamen. Lunchbuffe serveras varje 
dag och det finns även pubmeny efter kl. 16:00. 
På onsdagar har de pubkväll och till helgen är det 
nattklubb som gäller. 

Teknikens hus restaurang 
Beläget i Teknikens hus, bredvid A-huset och 
framför Studenternas hus. Här framförs vällagad 
husmanskost och man har både lunchservering och 
helgöppet. I stan, mer specifikt Norra hamn, finns 
även systerkrogen Bistro Norrland. 

Centrumrestaurangen
Beläget i B-Huset. Systerverksamheter: Biblioteks-
fiket och Nyfiket. Här serveras lunch måndag till 
fredag i varierande prisklass. Bra utbud av frukt, 
smörgåsar, mellanmål och annat dylikt.

Porsön Pizzeria (PP:s)
En av två pizzerior på Campus. De serverar pizza, 
kebab, grill och har helgöppet.

Old brodies
Irländskt inspirerad pub och restaurang. Passa på 
att spana in och inspireras av de roliga citat som 

återfinns på väggarna i lokalen. De serverar pizza, 
kebab, grill och ala carte. De har även helgöppet.

Biblioteksfiket, Nyfiket och D-fiket
Biblioteksfiket finns i B-huset, Nyfiket i E-huset 
och D-fiket, ja... Otroligt nog ligger  det i D-huset. 
Alla tillhör Amica. Serverar kaffe, smörgåsar, fika, 
mellanmål och förlänger ofta sina öppettider under 
tentaperioder.

Uni:k
Beläget i gamla kårhuset. Mysigt café med bra 
smörgåsar, lunchservering, kaffe/te och bakverk. 
Perfekt när du vill lyxa till vardagen lite.

Ica ”Slemmis” Porsön
Ica som är belägen på campus. Har sallads- och thai-
buffe varje dag. Finns även annan snabbmat i form 
av baguetter, wraps och matlådor.

Äta på campus
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Stödfunktioner 
på LTU

Studenttorget
Till studenttorget vänder du dig när du behöver 
hjälp med frågor som registrering, passerkort, intyg 
och andra administrativa problem. Torget finns i 
B-huset och har öppet vardagar mellan 8-16. Du kan 
även nå dem på chatt via universitetets hemsida.

Studenthälsan
Studenthälsan, under ledning av Maria Kero, finns 
där för dig när du behöver vård, rådgivning eller 
någon att prata med. Här arbetar sjuksköterskor, 
kuratorer och en friskvårdsrådgivare med 
uppdraget att du som student skall må bra i kropp 
och själ under din studietid. Studenthälsan är 
lokaliserad i C-huset. Besöken är kostnadsfria!

Kyrkan på campus
Kyrkan på campus är lokaliserad i C-huset och 
erbjuder en trygg miljö från vardagsstressen, 
oavsett religiös identitet eller trosuppfattning. Till 
kyrkan på campus kan du också vända dig om du 
behöver samtala eller få hjälp med till exempel 
sorgebearbetning. Till hösten startar man även upp 
en matlagningsgrupp. Andrummet, är ett rum för 
tystnad och andakt, fritt från religiösa symboler. Här 
hålls dagliga islamiska böner och varje vecka firas 
kristna andakter med nattvard. I Andrummet möts 
man även för lunchmeditation och ekumeniska 
kristna böner på engelska. Andrummet är öppet för 
alla; du är välkommen som du är.

Studentkårerna
Studentkårerna vid universitetet fungerar som studenternas röst gentemot universitetet. 
Studentkårerna har representanter i alla nivåer av universitetet och bedriver på så sätt 
påverkansarbete. Självklart arbetar kårerna också med att utbildningsbevaka sina utbildningar så att 
dem håller en hög standard! Är kurslitteraturen inaktuell, har du lärare som inte når fram med sin 
undervisning, vill du pröva om tentan är rättvist rättad eller om examinationen motsvarar kurskraven? 
Då vänder du dig till oss!

Det är inte alltid studierna flyter på som de ska, och livet bara leker. Tro oss, vi vet. Därför är det viktigt att 
du som student skall ha någonstans att vända dig när du stöter på problem, blir sjuk, stressad eller kanske 
behöver någon att prata med. Universitetet har ett antal stödfunktioner dit det går att vända sig när saker 
och ting bara inte riktigt fungerar:
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Köp proppenboken hos oss!
Endast 270kr för medlemmar.

Du är väl 
kårmedlem?

Du är väl 
kårmedlem?

Du är väl 
kårmedlem?

Du är väl 
kårmedlem?

Visste du att du som medlem får rabatter på flera platser i 
Luleå? Därbland Kulturenshus, Luleå lokaltrafik och STUK!



Restauranger och cafeer
Ta en fika på Waynes, Espresso House, eller varför 
inte Friends? Restauranger finns det gott om, om 
du vill unna dig en god middag tipsar vi om Corsica, 
Pinchos, CG, Hemmagastronomi eller Clarion som 
erbjuder härliga middagar.

Hockey och basket
Både hockey och basket är två mycket populära 
sporter i Luleå, det är inte ovanligt att det delas ut 
gratis biljetter till helgernas matcher kring skolan. 
Grabba tag i närmsta kompis och gå och se en 
match! Du kommer inte bli besviken.

Sommar i Luleå
Under sommaren i Luleå blir det aldrig mörkt, 
dagarna blir längre och ger möjlighet till nya även-
tyr. Luleå är känt för sin vackra skärgård. Gultzaud-
den är ett härligt ställe att hänga på varma som-
mardagar. Ett tips är att ta en paddeltur med en 
kanot för att vila ögonen på den vackra närmiljön. 

Biografer
Det finns två biografer i Luleå, en SF bio vid Max 
samt Folkets bio vid Södra hamn. På Folkets bio 
visas lite äldre kulturella 
filmer av olika slag.

Bowling
På Oleary ́s kan du spela 
bowling, se på sport, äta 
mat eller ta en öl.

Isen
Under den långa, långa, långa vintern öppnas en 
isväg upp runt centrumhalvön och erbjuder en 
underbar dag på längdskridsskor eller promenader 
med kära vänner.

Kulturlivet
Är du kulturintresserad? Då har du kommit rätt! 
I Luleå kan du roa dig med dans och teater på 
Norrbottensteatern, besöka Vetenskapens hus för 
intressanta föreläsningar. På Kulturens hus kan du 
gå på museum, ta en fika eller läsa böcker på bibli-
oteket.

Upplev Luleå 
Som ny student i en möjligtvis ny stad är det alltid spännande och framförallt svårt att hitta i början, vi 
lovar att du inte är ensam. De första dagarna i ditt nya studentliv blir du guidad runt campusområdet 
som är beläget på porsön, 5 km utanför självaste staden Luleå. Efter ett tag kommer det förhoppningsvis 
kännas som ditt andra hem, här kommer mycket av din tid att spenderas tillsammans med alla oss andra 
studenter. Men Luleå är så myket mer än bara Porsön.

Enklaste sättet att ta sig in till centrum är framförallt med buss. Det går bussar både från Porsö centrum, 
Universitetentrén, Professorvägen och Science park. Bussresan tar cirka 15-25 minuter. Ett bra tips är 
att skaffa ett busskort så du både smidigt och billigt tar dig in till centrum vid behov. Självklart finns det 
möjlighet att promenera alternativt cykla in. Första gången kan det vara något klurigt att hitta, men med 
en smartphone i handen så kommer det inte vara några större problem!

Blir det dyrt?

Inte nödvändigtvis! Som 
kårmedlem får du tillgång 
till rabatter på blandannat 
Kulturens hus i stan.
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Två veckor av ditt liv som du alltid kommer att minnas!

Nolleperioden

Universitet och studentkårerna är mycket stolta över 
våran Nolleperiod som ger dig tillfälle att delta i ett 
stort antal dagliga och nattliga aktiviteter. Aktiviteter 
som ger dig chans att lära känna campus och delta i 
studieförberedande föreläsningar. Alla aktiviteter är 
självklart frivilliga men finns här för att du skall kom-
ma in i studentlivet på ett så bra sätt som möjligt!

Det finns två begrepp som nya studenter ständigt 
stöter på under Nolleperioden; ‘Nolla’ och ‘Phösare’. 
Nollan, det är mycket riktigt du. Namnet härstammar 
från att du som ny student, med största sannolikhet 
har noll högskolepoäng. Du börjar med andra ord på 
noll.

Phösare däremot, de bär overall, mössa och sol-
glasögon för att lätt kännas igen av er nya studenter. 
Varje klass får ett antal phösare vars uppgift det är 
att se till att du mår bra och trivs under uppstart-

en. De kommer visa dig alla campus olika hörn och 
kanter. De kommer även att besvara frågor och visa 
vart du ska vända dig om det uppstår ett problem. 
Phösarna är väldigt trevliga, tillmötesgående och roli-
ga. Vid rätt tillfälle har de alltid någon lek eller sång i 
bakfickan!

Kom och häng med oss! Det blir kul!

Här på LTU kallas introduktionsveckorna för Nolleperioden. Det är ett samarbete mellan LTU, 
Teknologkåren och Luleå studentkår. Tanken bakom Nollperioden är att du som ny student ska få 
en chans att lära känna dina klasskamrater, universitetet och Luleå stad! Allt innan studierna drar 
igång på riktigt.

Vill du vara med?

Vill du kanske vara med under Nolleperi-
oden? Gör det smidigare för dig själv; Bli 
medlem i din studentkår och köp ett No-
lleperiodsarmband! Teknologkåren och 
Luleå studentkår arrangerar tillsammans 
Nolleperioden för alla nya studenter 
som börjar på Luleå tekniska universitet. 
För att du på bästa sätt ska kunna ta del 
av dessa introduktionsveckor: köp ett 
Nolleperiodsarband. Vill du veta vad som 
ingår i armbandet? 
Fråga närmsta phösare eller besök:

www.nolleperioden.se
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Att skriva
första tentan

Tips inför första tentan
Förbered dig i tid- Om du förbreder dig i tid 
slipper du onödig stress och kan strukturera upp 
ditt plugg.

Ta anteckningar under lektionerna Detta är en 
jätteviktig del för att kunna blicka tillbaka över 
vad som sagts och gjorts under kursens gång.

Repetera. repeterar du tillräckligt mån-
ga gånger är det så pass inetsat att du 

aldrig glömmer det!

Samarbeta. Dina klasskam-
rater är en viktig tillgång 

inför tentan. Slå ihop era hjärnor och lyckas 
tillsammans!

Våga fråga! Dina lärare är din bästa tillgång till 
inhämtning av kunskap, ta chansen att fråga!

Belöning. Viktigt att belöna dig för allt slit, ta 
pauser, träna eller ta en ledig kväll med film 
och godis.  Hjärnan måste få vila mellan 
varven!

Det är inget misslyckande att få en om-
tenta, du har alltid möjlighet att göra en 
omtenta och de flesta studenter har haft 
minst en i bagaget.

Alla som gjort det vet känslan, det där smygande och obehagliga känslan. Den första tentan börjar sakta 
men säkert närma sig. Men är det egentligen så farligt? Att göra saker för första gången är alltid läskigt, 
men med insikten om att vi alla sitter i samma båt gör dig förhoppningsvis något lugnare.

Den första tentan känns alltid som ett enormt berg att bestiga men de blir lättare ju fler du gjort. Rutiner 
och strategier för ditt studerande underlättar tentatillfällena. För att komma in i rutiner lite snabbare har 
vi självklart några goda råd och tips till dig som ny student för att ro i land den första tentan något lättare! 
Vad är en tenta? En tentamen kan liknas med ett kunskapsprov, här ska det bevisas att du förstått och lärt 
dig de viktigaste delarna under kursens gång. Tentamen sker i slutet av kursen och kan examinera delar 
eller kursen som helhet, resterande delar kan examineras vid seminarier eller labbar Vad är tenta-p? 
Tenta-p eller tenta perioden vid rätt benämning är den period som sträcker sig från sista förläsningen till 
tentatillfället. Det brukar vara omkring en vecka innan tentan och du har god chans att repetera de du lärt 
dig under kursens gång.
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6M - Maskinteknologsektionens 
sexmästeri.
Aurora Borealis - Det latinska 
namnet på norrsken.
B192 - Den stora 
föreläsningssalen i B-huset.
Bunkern - Sektionslokal för 
Geosektionen.
Chockladpalt - STUKs egna 
gigantiska chokladbollar.
D6 - Datasektionens sexmästeri.
Ek6 - Ekonomisektionens 
sexmästeri.
Embla - Kvinnokör som sprider 
gläde och bra stämmning med 
deras sånger. Man känner igen 
dem på deras blå klänningar och 
kårmössor.
EsSex - System, nytta och 
samhälles sexmästeri.
Examen - Tar du förhoppningsvis.
F40 - Den stora tentamenssalen i 
F-huset, där ångest och förtvivlan 
föds.
Frispel - En förening för musiker 
vid LTU. Har replokal i F-huset där 
medlemmarna kan spela allt från 
heavy meta till klassiskt.
Gulan - Sektionslokal för 
Datasektionen.
He - Norrländsk universalord, att 
lägga, ställa, slå på/av. Ex “He på 
TVn”. Kan användas till det mesta.
Huvva - Usch!
Igloon - Sektionslokal för 
Sektionen för industriell ekonomi.
IAESTE - Förkortning för the 
International Association for the 
Exchange of Students for Technical 
Experience.
Idesix - Sektionen för industriell 
ekonomis sexmästeri.
Katakomberna - Gångarna 
som går under skolan där 
sektionslokalerna finns.
Kilt - En rutig kjol som alla 

spexare bär. Ändrar färg från år till 
år.
Kunskapens bro - Bron mellan 
Slemmis och Regnbågsallén. 
Även kallad suckarnas bro under 
tenta-p.
Kåridoren - Korridoren i C-huset 
där kårerna har sina kansler och 
kontor
Köa - Gör man utanför STUK
Julius - Sektionslokal för 
Maskinteknologsektionen
LARV - Arbetsmarknadsmässan 
för alla teknologstudenter även  
kallad Luleå arbetsmarknadsvecka
LS - Förkortning för Luleå 
studentkår
Ludd - Luleå Academic Computer 
Society, sysslar med allt som rör 
datorer
Luhrarne - Studentorkester 
Luhrarne är en förening som 
valt att förena musicerande med 
studentlivet. är finns trummor, 
piano, guitarr, bas och blåsmusiker 
av alla dess slag.
LURC - Luleå University 
Reception Committee. Välkomnar 
utbytes studenter som kommer till 
LTU. De arrangerar fester och resor 
för de ankomna.
Muohtatjalmen - Lulesamiska 
för estaka snöflickor. Betyder 
ordagrant “snööga”
Nationer - Välkända fenomen i 
stora studentstäder. I Luleå finns 
två aktiva nationer: Skånes nation 
och Dalarnas nation.
Noll Kelvin Bron - Bron mellan 
Porsön och Björks
Paltkoma - Dåsigheten som 
infinner sig när du ätit för mycket 
mat på en gång.
Ped6 - Sektionen för hälsa och 
lärandes sexmästeri
Programförening - 
Utbildningsspecifika föreningar
Pyrot - Pyrotekniska sällskapet 

vid LTU. Föreningen som det 
smäller om
Repet - Geosektionens sexmästeri
Ridne - Lulesamiska för snö i 
träden
Sam6 - Samhällsvetenskapliga 
föreningens sexmästeri
Schtan - Lokal slang för Centrala 
Luleå
Sholkällan - Sektionslokal för 
Sektionen för hälsa och lärande
Slemmis - Studentslang för ICA 
Porsön
Snapsakademien - Föreningen 
med pojkar/killar/män som gillar 
att sjnga. De känns igen på sin 
klädsel, frack och kårmössa
Storheden - “Sveriges 
populäraste handelsområde 2010” 
ligger 5 minuter från Porsön med 
bil och 25 minuter med cykel. Här 
finns allt.
Studentkören Aurora - Kören 
som under mer än 20 år utgjort 
ett körfundament på LTU. På 
repertoaren klassiskt svensk 
körmusik, studentikosa sånger 
och populärmusik i fräcka 
arrangemang
StudentTV - Föreningen för 
de som är intresserade av att 
göra film, reportage eller andra 
inspelningar
STUK - Studenternas nattklubb, 
restaurang, fik och kanske även 
arbetsplats
Suckarnas sal - F40, salen är 
många tentor skrivs
TKL - Förkortning för 
Teknologkåren, Luleå
Valvet - Sektionslokal för 
Ekonomsektionen



Till slut...
...vill vi önska dig; Lycka till! Och varmt välkommen 
till Luleå tekniska universitet.

Vi hoppas att du är lika taggad på studiestarten 
som vi är. Skulle du ha några frågor under studi-
etiden så ska du inte tveka på att höra av dig till 
oss eller vårat kansli. Vi finns här för dig och för att 
du ska få ett bra studentliv.

Hälsningar,
Amanda och Oscar




