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trivselradet
Hej! Har du eller någon annan varit med om något som inte känns okej?
Vill du prata med någon? Eller har du tips på hur sektionen kan bli mer
inkluderande? Oavsett vad så finns trivselrådet här för dig!
Vi jobbar för att alla sektionsmedlemmar ska trivas så bra som möjligt.
Målet är att alla ska känna sig välkomna och trygga på sektionen.
För att komma i kontakt med Trivselmästaren och Trivselrådet kan du
skicka ett mail till trivselm@dsek.se. Inget ärende är för stort eller för
litet.

Trivselmästare

Annie
Börjesson

Världsmästare

Mattias
Petersson

Skyddsombud Likabehandlingsombud

Matilda
Kvarnström

Nils
Stridbeck

Nollningspolicy
•
•
•
•

Att delta i nollningen är frivilligt.
Aktiviteter/verksamheten får inte störa allmänheten.
Öppenhet och respekt skall prägla nollningen.
Handlingar som får någon att känna sig utnyttjad eller
obekväm får ej förekomma under nollningen.

Nollningspolicyn finns och ska följas för att alla
ska trivas och ha det bra.

FAQ
Råsa
Den mest optimala nyansen av
rosa, som också händelsevis
är D-sektionens sektionsfärg. Dess
RGB-kod är 0xF280A1.
Råsa Pantern
D-sektionens maskot.
Cookie Monster
InfoCom-programmets maskot.
Rekursion
Se “Rekursion”.
Gyckle
Ett lekfullt uppträdande, oftast
med sång som framförs
på sittningar (aka “spex” på andra
sektioner).
Eftersläpp
Synonymt med nattklubb, organiseras oftast efter
en sittning i samma lokal.
Mellanfest
Fest mellan sittning och eftersläpp,
oftast spontant organiserad.
Slasque
Sittning där man bär ouverall eller
temaenligt om det anges.

Gasque substantiv ~n, pl.~er
1 finsittning där klädkoden vanligtvis är högtidsdräkt/mörk kostym.
2 sittningslokal i kårhuset.
- De flesta sammansättn. med
gasque- hör till gasque 1.
Akademisk kvart
Betyder att ett event börjar en
kvart efter utsatt tid. T.ex innebär
12, 12.15. Om man skriver minuttal,
t.ex. 12.00, eller (..) vilket uttalas
prick-prick, gäller ej akademisk
kvart. Efter kl 18 eller på helger
gäller dubbelkvart (30 min istället
för 15).
Delphivrål
Ångestfyllt, hjärtskärande vrål
som kan höras runt
Delphi klockan 23 under
tentaveckor.
iDét
Lokal i E-husets källare som kan
ses som ett andra hem. Förvirrade
själar finner iDét mittemot det råsa
skåpet.
Phøsen/Föset
Som Staben fast sämre.
Teknologkåren
D-sektionens förälder.

UPPDRAG
På uppdragsceremonin kommer n0llan bli tilldelad ett uppdrag att fullfölja
under nollningen. De flesta uppdrag är en tävling mellan alla sektioner på LTH
med makalösa priser som såklart ska gå till D-sektionen.

FlyING I underjordiska grottor ekar det om en farkost som flyger vida
sträckor. N0llans uppdrag är att skapa denna magnifika sak.
Øverphøshinderbana Varje sektion har ett Øverphøs, men n0llans uppdrag är att visa att O.pex är den enda rätta. Skapa ett hinder och hjälp honom genom den stormiga banan.
Cheer Vi vet att D-sektionen är störst och bäst, men det är n0llans uppdrag
att låta resten av världen veta. Sång, dans och ett briljant uppträdande gör
detta möjligt.
Ballongistapulten Det talas om ett magiskt ballongskjutvapen som kan
blöta ner phøs/fös. N0llans uppdrag är att skapa detta - akta så ni inte träffar Staben!
Lådbil Det sägs att den som är snabbast får evigt koffein i blodet. Det är
n0llans uppdrag att bevisa denna legend med en egenbyggd lådbil.
Luphtband Vad är nollningen om inte en samling historier? Detta uppdrag ger n0llan chansen att framför en sådan för stor publik. Haken är att
detta sker utan tal och till musik.
Regattan Ett stort sjöslag väntar på sjön Sjøn. Det är n0llans uppdrag att
bygga en flytfarkost och leda D-sektionen till vinst i det djupa bruna vattnet.
N0llespexet Det enda uppdraget som inte blir tilldelat. När nollningen
sorgligt närmar sig sitt slut behövs denna sammanfattas innan den omtalade N0llegasquen. N0llan får som uppdrag att framföra detta i form av
ett spex.

hejsan nollan
Välkommen till D-sektionen! Framför dig har du fem fantastiska år
bestående av plugg, nya vänner och inte minst ett otroligt studentliv. Vi hoppas att du ska stormtrivas!
D-sektionen är en av elva sektioner på LTH och tillsammans utgör
vi Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. D-sektionen, som
är en av de största sektionerna, består av studenter från programmen datateknik och informations- & kommunikationsteknik. Vi
håller på med allt från studiebevakning, lokalomsorg, marknadsföring, matlagning, pubar och sittningar till att arrangera n0llningen.
N0llningen är en sex veckor lång period full av olika event; allt i
från sittningar och pubar till tävlingar och studiekvällar. Det är
dessutom ett ypperligt tillfälle att träffa nya kompisar, såväl andra
n0llor som äldre teknologer. N0llningen är en intensiv period med
aktiviteter varje dag. Man väljer själv vilka event man vill gå på och
hur mycket man vill delta. N0llningen brukar vara väldigt uppskattad så vi hoppas att du vill vara med!
Här i din n0lleguide finns mycket bra information som du som n0lla
kan behöva. Har du funderingar som du inte får svar på så hör med
dina phaddrar eller pepparna. De har ju en gång i tiden också varit
n0llor. Har du fortfarande frågor, så kan du maila staben@dsek.se
så ska vi se till att räta ut dina frågetecken.
Återigen, stort grattis till din plats på LTH och varmt välkomment
till D-sektionen!
Hälsningar,

Staben

stabens historia

D

å datamoln flög över himlavalvet och allt var
i ständig exekvering fanns många underliga
drivrutiner ska n0llan veta. Pepparna peppade, phaddrar ledde n0llor genom studentlivet och chepsen var
ständigt på n0llans hjässa. Samtidigt under marken,
i sin egen kodmiljö, så långt under marken att n0llorna aldrig skulle hitta dem, där levde de; Staben.
Som ständiga beskyddare av n0llningen såg de till
att n0llorna levde i harmoni och att n0llorna bit för
bit blev ettor. Men allt förändrades när datamolnen
mörknade och kastade skuggor över nollningen. Endast Staben, beskyddare av n0llningen, kunde stoppa
dataintrånget och se till att n0llan aldrig missade
en klammerparentes. Den eviga Staben har nu tagit
sig upp ur underjorden för att ställa allt till rätta och
återigen se till att n0llan blir etta.

Den första att påbörja resan från underjorden var
Øverphøs O.pex AtheOS. Från djupet av underjorden har
O.pex länge betraktat n0llningen och genom århundradena har han lärt sig allt om den. Med en stor operativ utmaning som n0llningen medför insåg han snabbt att han
skulle behöva hjälp för att göra nollningen exekverbar.
Han samlade därför ihop Staben och påbörjade resan mot
LTH för att rädda n0llningen.

Ur de söndervittrade stenstoderna uppenbarades sig
Stabens aktivitetshanterare, Pi.xla Laπde. Tack vare
hennes starka antivirusprogram och stora minne ser hon
till att det ständiga informationsflödet inte innehåller
fake news. Pi.xla är dessutom en riktig system(et)vetare
och hennes favorit är screen(shots). Eftersom Pi.xla kan
C#, så har hon supersyn och ser på långt håll om chepsen
är på nollans hjässa. Man kan höra hennes mullrande
steg ända från de djupa gruvgångarna till LTH när hon
beger sig för att tränga undan skuggan som fallit över
n0llningen.

Med hög decibel och blixtsnabb svarstid ekade det
genom grottorna när Echo CADira tog sig till LTH för
att att ställa n0llningen tillrätta. Årtusenden av erfarenhet har gett henne förmågan att skydda nollan
mot stökiga backlogs och värdelösa commits. Med ett
extra öga håller hon koll på n0llningens alla branches och säkerställer en stilren final version.

Sedan urminnes tider har han funnits där, fängslad i
en bortglömd sektor av den Blekingska Kustgnejsen,
Malloc SeisMOS. Schemalagda subrutiner har återigen väckt n0llningstråden och med SSH har han som
en transient tunnlat sig genom berggrunden för att
nå LTH. Platsen i Staben är allokerad och som en klippa i n0llningsstormen finns han där, redo att räta ut
alla kompileringsfel.

I den uråldriga och underjordiska adressrymden har
han D’unix TenebrI/Os jobbat för att stoppa felmeddelanden och buggar i århundranden. Med sina abstrakta metoder och på konstant tid har han kämpat
sig mot LTH för att se till n0llningen genomförs utan
några run-time errors och med så bra subrutiner som
möjligt.

Sedan den senaste reboot:en har TautarOS GrafX
RAMlat runt i den lägsta delen av underjorden på
jakt efter nerkylda Titaner. Tack vare ett välplacerat
byte bestående cookies har hon lockats till LTH för att
rädda n0llningen. Med stor tidsfördröjning och medelmåttligt DNS hjälper hon n0llorna att captcha dem
alla.

pepparna
Hejsan n0llan!
Det är vi som är pepparna. Vi är ett gäng av råsa filurer som
springer runt i råsa frackar och ser till att du har det roligt
och mår bra. Det är vi som står för de fetaste gycklen och
fixar de roligaste lekarna!
Kom och häng med!

Pernilla

Halli hallå!
Mitt namn är Pernilla och jag är Øverpeppare ihop med Lisa. Just nu läser
jag mitt andra år på Data. Jag tror inte
jag är den som hittar bäst i varken
Lund eller på LTH men är absolut den
som kommer gå vilse med er tills vi
hittar rätt. När jag inte springer runt
och peppar så spenderar alldeles för
mycket av min tid på internet. Feel free
att hit me with your best meme-/seriereferens!

Nämen hallå!
Lisa heter jag och är Øverpeppare
tillsammans med Pernilla. Kommer från
en by i Halland men har la bott här ett
tag nu. Har dåligt lokalsinne som få men
lyckas ändå alltid hitta till dansgolvet.
Har ännu inte lärt mig att laga mat så
kom gärna med enkla tips på recept,
uppskattas innerligt. Hoppas vi ses!

lisa

Tjena på er! Arvid heter jag och börjar nu
andra året på InfoCom. Jag har sedan 10
år tillbaka bott utomlands, men nuförtiden
lattjar jag runt här i Lund. Om ni inte ser
mig dansandes eller i skratt, hittar jag väl på
nåt annat bus. Har ni någon fråga eller eller
en rolig historia så är det bara att säga hej!

emmy

arvid

Hejsan, Emmy här! Vill ni höra på skön
skånska, måla kiosken, veta något om
sektionen eller snacka Marvel-karaktärer så är det bara att hugga tag i mig.
Ofta kan man hitta mig genom att lyssna efter mitt skratt, ryktet säger att det
hörs ända ut i rymden!

Tjena tjena! Lisa heter jag - det går bra att
kalla mig för Den Andra Lisa, eller Bybro
om det känns mer rätt. Denna donna går
i trean på Data och pratar gärna om allt
mellan stjärnhimmel och jord.Vanligtvis
hittar ni mig målandes eller framför datorn
- men nu under nollningen kommer jag att
hänga med alla er godingar!

lisa B

Tjoho! Mitt namn är Katia och jag kommer
från en liten by på Bästkusten vid namn
Fjärås. Med mig kan du snacka om allt
mellan väder och vind och jag är alltid
på att skrika-sjunga riktiga bangers.
Jag är inne på mitt tredje år på InfoCom
och kan vid det här laget ändå en del om
Lund och sektionen, så det är bara att
fråga om det skulle vara något!

alex

katia

Var hälsad n0llan! Alex heter jag och
pluggar mitt fjärde år på data. Jag kommer från en liten vedbod kallad Klippan
i Skåneland men numera hittar ni mig
nog runt-springande frenetiskt på campus, men det är bara att rycka tag i mig
om ni har tråkigt! Om ni behöver några
musik/serie-tips är jag er grabb! Lovar
att vara en god vinnare om ni utmanar
mig i beerpong!
Tills vi ses igen!

Hej hallå gänget! Jolle heter jag, men du
kan kalla mig Mr. Pepper. Min inställning
till matlagning är samma som till nolledanser, sång och det mesta andra här i
livet: jag kan det inte, men jag gör det
ändå. Att man ska ha på sig skor i sjön
sjøn är något jag lärt mig den hårda vägen. ““I love inside jokes. I hope to be
a part of one someday” - Michael Scott”
- Joel Engström

joel

jakob
Hallå hallååå! Jakob heter jag och börjar mitt andra år på data. Är en megadatornörd och älskar att snacka spel
och teknik! Gillar du torra skämt eller
feta moves på dansgolvet så bjuder jag
gärna på ett eller två. Mustasch out.

blenda
Hej! Jag heter Blenda och går i trean på InfoCom. Om du vill berätta
vad du lagade för kul till middag igår,
diskutera roliga drinkar eller dansa
jättesnabbt står det skrivet i stjärnorna att du alltid kan vända dig
till mig! Ps. Jag kan alltid hjula oavsett tid på dygnet
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halsning fran ordforande
Hejsan n0llan!
Stort grattis till dig som är nyantagen till två av Sveriges bästa program,
Datateknik och Informations- och kommunikationsteknik. Om fem år
kommer du vara förvånad hur snabbt det har gått att bli färdig med allt.
Framförallt vill jag säga stort grattis till dig som tillhör världens bästa
sektion, nämligen D-sektionen. Tillsammans utgör vi en av de största sektionerna på LTH och vi håller på med allt från studiebevakning, lokalomsorg, marknadsföring, matlagning, bartending till att arrangera de fetaste
evenemangen Lund har skådat.
Du känner dig kanske förvirrad, omtumlad och lite nervös inför att börja
studera vid ett nytt universitet, kanske till och med i en ny stad. Jag vet att
jag definitivt var det i vilket fall. Men frukta ej! Här på LTH kommer du träffa alla dina framtida studiepolare, dina framtida kollegor och viktigast av
allt, dina framtida vänner. Jag vet att det låter som en klyscha och att både
förmodligen rektorn och studievägledarna redan har sagt det, men i mitt
fall stämmer det väl överens med verkligheten.
Jag började på LTH för två år sedan och tiden jag har spenderat här i Lund
har varit de två bästa i mitt liv. Jag blev snabbt engagerad i sektionen och
det var nog det bästa valet jag någonsin har tagit, förutom att börja studera i Lund. Genom att jag har engagerat mig har jag träffat mycket folk,
hittat många goda vänner, skapat kärnminnen och till och med hittat
kärleken.
TL;DR - Välkommen! Du har hittat hem. Grattis till dig som har kommit
till LTH och som kommer studera hjärtat i själva modermodemet, hårddisken. Grattis till dig som kommer träffa nya vänner för livet, och grattis
till dig som kommer få chansen att engagera dig i världens bästa sektion.

styrelsen
Ordförande

Kaspian
Jakobsson

Vice
Ordförande

Josefin
Wetterstrand

Hej! Jag heter Kaspian och kommer från den
största ön i hela Östersjön, Gotland. Jag har just
påbörjat mitt tredje år på InfoCom och njuter för
nuvarande av varje sekund jag spenderar i Lund.
Jag är ordförande för D-sektionens styrelse och
det innebär att jag skickar många mail och
kallar till en massvis med möten. Inget särskilt
viktigt, med andra ord. Din första nollning kommer förhoppningsvis leda till många möten med
intressanta personer och till djupa relationer
med en del. Ta till vara på chansen och var med
på så mycket du bara orkar. Det gjorde jag, och
jag ångrar inte en sekund.
ordforande@dsek.se

Halloj! Här har ni Josefin, en InfoCommare som
nu börjar sitt tredje år och är Vice Ordförande på
D-sektionen. Som Vice Ordförande jobbar jag nära
vår kära Ordförande och hjälper honom med allt
som kan tänkas behöva. Favoritsysslan är däremot att diskutera allt mellan himmel och jord tillsammans med styrelsen och det bästa är att våra
styrelsemöten är öppna för alla, så kom gärna
förbi och häng med oss där! Om det finns något du
undrar över är du varmt välkommen att höra av
dig till mig på: vordforande@dsek.se

Hallå där! Mitt namn är Joel och är en 21 eller 22
årig skånepåg beroende när under nollningen du
läser detta. För tillfället läser jag mitt fjärde år på
Data där jag specialiserar mig på maskininlärning. Jag leder den grupp på fyra personer som
ansvarar för sektionens ekonomi. Med det sagt
hoppas jag att du verkligen kommer att njuta
av nollningen och ta till vara på din kommande
studietid. Tveka aldrig på att höra av dig om allt
rörande ekonomi eller bara för ett gött tjöt, ni hittar mig djupt ner i bokföringen eller på:
skattm@dsek.se

Aktivitetsansvarig

Skattmästare

Joel Bäcker

Nämen hallå! Sean heter jag och jag ser fram emot
mitt 4:e år på Data. Jag är alltså filuren som samordnar aktivitetsutskottet, så under mitt paraply hittar du D-shopen, projektgrupperna som anordnar
utEDischot samt karnevalen och ett gäng taggade
funkisar som drar i allt från LAN-partyn och brädspelskvällar till ölresor och idrottande! Tycker du det
låter kul och vill haka på? Eller har du kanske helt
egna idéer för vad vi kan hitta på? Kontakta mig på:
aktivitetsansvarig@dsek.se

Sean Jentz
Halloj! David Jobrant heter jag, är 23 och tredjeårsstudent på datateknik. Du lär se mig springa runt
och fotografera under nollningen! Vad gör då Informationsutskottet? Jo, vi ser till att sektionens
alla evenemang marknadsförs & fotograferas, vi
skapar grym grafik, sparar tillgångar i arkiv och
underhåller och utvecklar vår hemsida, dsek.
se! Har du några frågor eller idéer till sektion-

Informationsansvarig

David Jobrant

ens hemsida eller sociala medier? Eller är taggad på att engagera dig i
utskottet efter nollningen? Hör av dig till mig på:
informationsansvarig@dsek.se

SRD-Ordförande

David Ekblad

Tjo! Jag heter David Ekblad och kallar mig själv
för Kingen. Har glädjen av att komma från Sveriges smaragd, Småland. Jag har den stora äran att
vara sektionens studierådsordförande och det är
mitt ansvar att ha hand om studiebevakandet på
D-sektionen. Vi har för mesta möte varje vecka
och då under onsdagsluncherna. Vill du vara med
och förbättra kurser samt program? Eller kanske
bara komma förbi och lyssna på gamlingarna
som pratar om hur det var förr. Då är det bara att
komma till ett möte, det är fritt fram för alla på
sektionen och vi har alltid fika! Du når mig smidigast på: srdordforande@dsek.se.

Halli hallå allesammans, mitt namn är Victor Winkelmann (aka “winkelmann”). Jag seglar nu in på
mitt fjärde år på data kommandes från det Åländska landskapet. Som Näringslivsansvarig har jag
ansvar för all kontakt med näringslivet. Under
nollningsperioden medverkar exempelvis företag
i form av pubmingel, lunchföreläsningar och andra typer av evenemang. Utskottet som jag leder
består av 7-9 pers där vi jobbar för att verksamheten ska fortsätta året runt och det är med dessa
pengar som sektionen kan bedriva mycket av sin
verksamhet framåt. Vill du påverka vilka företag vi
ska försöka kontakta? Maila mig då på: industrim@
dsek.se.

Näringslivsansvarig

Victor
Winkelmann

Cafémästare

Love Barany

Halli hallå! Mitt namn är Love Barany, jag är 21
år, läser mitt fjärde år på Datateknik och är sektionens cafémästare! Mitt jobb som cafémästare
är att se till att alla på sektionen ska kunna få
mat eller dricka när det behövs. Lite sugen på ett
snack? En matlåda? Lite läsk? Vi har det! Vi finns
i idét och har öppet varje vardag runt lunch och
lite till! Om du istället känner för att stå på andra
sidan kassan och sälja najs mat så är det bara att
snacka med mig eller höra av sig till mig på:
cafem@dsek.se

Tjabba tjena! Jag heter Marie är 23 vårar och kommer från de småländska skogarna, Jag ska börja
mitt 4e år på data och är sektionens Sexmästare
och är ansvarig för sexmästeriet. Vi är de som
håller i alla mat- och dryckesrelaterade event på
sektionen så som sittningar och pubar. Har du
några frågor om sexmästeriet eller bara undrar
vilken IPA som är godast tveka inte på att fråga!
Du kan alltid nå mig på: sexm@dsek.se

Källarmästare

Sexmästare

Marie Ask Uggla

Tjena! Jag heter Hannes och går 4e året på Data.
Jag är sektionens Källarmästare, vilket innebär
att jag är lokal- och inventarieansvarig, samt att
jag leder Källarmästeriet. Vi i Källarmästeriet gillar att bygga, skapa och förbättra saker, och ser
tillsammans till att det ser snyggt och välvårdat
ut i sektionslokalen iDét. Om du gillar att mixtra
med servrar, vill hantera ljud och ljus, eller helt
enkelt har ett intresse för att fixa och förbättra är
du varmt välkommen här! Jag är alltid öppen för
men är annars kontaktbar på:
Hannes Östergren diskussion
kallarm@dsek.se

i

d chip
Hejsan N0llan! Vad kul att du valt att bli en del av D-sektionen här på LTH!
D-Chip är föreningen för alla kvinnor och icke-binära på D-sektionen och
vi är extra glada att se så många “Micro-Chip” (nya medlemmar i D-Chip)
i år!
D-Chips syfte är att öka trivseln och engagemanget bland våra medlemmar. Det gör vi bland annat genom att anordna event under hela årets
gång, som välkomstlunchen, sittningar, pluggkvällar samt besök av inspirerande företag och kvinnliga förebilder. Dessa event är bra tillfällen
att lära känna både nya och befintliga medlemmar i D-Chip och vi ser fram
emot att träffa dig på dem framöver! Kom och prata med oss i styrelsen
eller följ oss på sociala medier om du är nyfiken på att veta mer!
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TEKNOLOGKAREN
Hej och varmt välkommen!

Kårordförande

Så härligt att du har tagit dig till Lund och
LTH - stort grattis! Jag heter Theo Nyman
och jag är Kårordförande för Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH). Normalt är jag också student på LTH men i år
tar jag och flera andra studenter studieuppehåll för att jobba heltid på Teknologkåren
och se till att din studietid här blir så bra
som möjligt.
Din tid som student kommer att erbjuda
unika upplevelser och utmaningar. Med dig
på vägen följer din sektion, som en klippa i
stormen. Varje utbildningsprogram på LTH
är kopplat till en av elva sektioner som har
insikt i de utbildningsfrågor som rör just
dig. De kommer att ta emot dig med öppna armar och ställa upp i vått och torrt!

Theo Nyman

Teknologkåren med sina sektioner arbetar för att din utbildning ska fortsätta
vara en av de bästa i Sverige och ständigt förbättras. Vi ser till att det finns kontakt
med näringslivet och har evenemang såsom arbetsmarknadsmässan Arkad, och
vi ser till att det erbjuds fritidsaktiviteter som idrottsaktiviteter, en sångtävling,
baler och inte minst nollningen. De närmaste veckorna kommer nollningen
förhoppningsvis guida dig in i högskolestudierna och Lunds studentliv, även om
det kan se lite annorlunda ut i år på grund av corona. Nollningen kan kännas stor
och förvirrande men tveka då inte att ta kontakt med någon på din sektion eller
oss på Teknologkåren så hjälper vi till med vad vi kan.
Nollningen på LTH är fantastiskt spektakulär och jag är ärligt avundsjuk på dig
som har det framför dig. Om jag får komma med ett råd så är det att verkligen ta
chansen att uppleva nya saker, träffa nya människor och utforska studentlivet.
Här finns något för alla!
Återigen, varmt välkommen nyblivna teknolog! Har du frågor så har vi svar på
Teknologkåren, och vi finns här för dig!
Vi ses i höst

Hejsan, och välkommen till LTH!
Jag heter Arvid Lillängen och har det
hedrande uppdraget att vara Nollegeneral på Teknologkåren. Jag har
tillsammans med Nolleamiralen
och alla nollningansvariga på Teknologkårens Sektioner jobbat hårt
för att du och dina kompisar ska ha
en fantastiskt start på LTH.

Nollegeneral

Vi är alla ofantligt glada över att
du valt att studera på LTH. Det är
många olika saker som är inplaneArvid Lillängen
rade under de kommande veckorna
och vi hoppas att du kommer ha det
trevligt under nollningen. Du kommer få veta mer om din framtid som ingenjör. Du kommer kunna
gå på magnifika sittningar. Du kommer bekanta dig med lund, kanske bada i sjön sjøn, gå på lunchföreläsningar, plugga, och kanske
skaffa vänner för livet.
Nollningen kommer vara händelserik och den kanske ser lång ut
i början men det ktommer inte dröja länge innan man undrar hur
det redan har gått så många veckor, så se till att ta vara på tiden.
Jag kan dock också ge rådet att man behöver inte vara med på allt.
Om det är något du tycker är kul eller det är något du vill testa så
för all del, kör på. Men se till att ta en ledig kväll när du känner att
du behöver det och kanske plugga nån gång då och då. Nollningen
är gjord för att det ska finnas något för alla, inte för att man ska
göra allt, även om vissa försöker.
Återigen, välkommen hit och jag hoppas du kommer ha en trevlig
nollning!

Hej! Mitt namn är Frida och
Nolleamiral
jag är årets Nolleamiral, jag är
alltså en av de många personer
som har jobbat för att du ska få
den bästa möjliga nollningen.
Uppdraget som Nolleamiral
går ut på att tillsammans med
øverstarna och fhøben planera
och utföra kårens evenemang
såsom draggningen och Nollehelgen.
Det kommer vara mycket kul
som händer nu under nollninFrida Johansson
gen så se till att ha så roligt
som möjligt och träffa många
nya vänner, men glöm inte bort
att ta några vilodagar och att gå på föreläsningarna.
Till sist vill jag bara säga att om du ser mig gå runt på campus så
får du mer än gärna komma fram och hälsa! Välkommen till LTH
familjen och jag hoppas att du får en Magisk Nollning.
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