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Ordförandena 
har ordet

Hej! Vad roligt att du sökt dig till oss här på 
Luleå Tekniska Universitet!

Med all sannolikhet har du några fantastiska 
år framför dig här i norr och vi hoppas 
kunna bidra med att göra de åren ännu 
bättre. Det magasin du just nu håller i 
handen är tänkt att fungera lite som en 
introduktion till studentlivet i Luleå. Vi vill 
ge dig en inblick i livet på campus, det utbud 
av aktiviteter och föreningar som finns på 
skolan samt ge lite bra tips på vad som kan 
vara bra att tänka på inför dina studier. 

 Vi som skriver är sittande ordföranden i 
de båda kårerna som är aktiva på campus. 
Teknologkåren, som har hand om civil- och 
högskoleingenjörer och Luleå Studentkår 
som ansvarar för studenter inom samhälle, 
ekonomi, hälsa, pedagogik samt kultur- och 
media. Som studentkårer är det vår uppgift 
att se till att din studietid blir så bra som 
möjligt och det är en uppgift vi självklart tar 
på största allvar!

Vårt första steg för att du skall komma in i 
studentlivet är att arrangera Sveriges vassaste 
introduktionsveckor (läs mer på sid 18 och 
19). Vi hoppas att vi ses redan under dem!

Varma hälsningar från ett soligt Luleå!

Axelina Flote
ordförande, Teknologkåren

Isak Utsi
ordförande, Luleå Studentkår
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Rektorn

“Studietiden är för de flesta en tid då 
man växer och utvecklas som människa. 
Att träffa nya människor som har 
andra erfarenheter än du själv – studie 
eller korridorkamrater, lärare, forskare, 
företagsfolk och andra som du kommer 
att träffa under studietiden – gör att 
du kommer ut från universitetet lite 
annorlunda än när du startade din 
utbildning.

Du kommer att uppleva hur det är 
att jobba hårt för att klara tentor, 
projektarbeten och allt vad dina studier 
på universitetsnivå innebär. Jag hoppas 
att du upptäcker och använder alla de 
möjligheter som ges att knyta kontakter 
med nya vänner, företag som du jobbar 
med i projektkurser av olika slag och 
alla andra du möter under de här åren.

Kom också ihåg att ha kul under tiden. 
Det finns mycket roligt att välja på – 
korridorfester, skidresor på helgen, baler 
eller en kväll på någon av krogarna och 
klubbarna i stan.

Våra studenter brukar säga att Luleå 
Tekniska Universitet är ett ”socialt” 
universitet där det är lätt att trivas och 
hitta nya vänner. Studentlivet är mycket 
aktivt och det finns aktiviteter för alla 
smaker. Vår teori är att det beror på att 
många av våra studenter flyttat långt 
från vänner och familj och att det gör 
att man är mera aktiv att skaffa nya 
vänner. Att de flesta bor på campus eller 
nära campus gör det lätt att träffas även 
på kvällar och helger.

Till sist hoppas jag att du får en riktigt 
fin studietid. Luleå tekniska universitet 
är ett universitet med forskning och 
utbildning i världsklass. Vi kan lova 
dig att du lämnar universitetet med 
en bra grund att stå på när du ska ut i 
arbetslivet.”

“många av våra studenter har fl yttat 
långt [...] det gör att man är mera 
aktiv att skaffa nya vänner ”

Johan Sterte
Rektor, Luleå tekniska universitet
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Husen på Campus
A-huset
 » LKAB-Salen
 » Tentastugor
 » Microland

C-huset
 » STUK 
 » MittLivsStil Träningscenter
 » Ljusgården
 » Kåridoren (Här sitter vi!)
 » Studentbostadsservice 
 » LTU Karriär
 » International Office

E-huset
 » Nyfiket
 » Utställningshall 
 » Sektionslokaler

 
B-huset
 » Biblioteket
 » Bibliotekscafeét
 » Centrum restaurangen 
 » Studenttorget
 » Philm
 » B192

D-huset
 » Aula Aurora
 » Spexet
 » (Stora ombyggnationer)

F-huset
 » Gelbe
 » Sektionslokaler
 » F40
 » Design Lab

D

A
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Campus Luleå
Studier, studentliv, kultur och lycka på butelj 
sammansvärjade i konsensus
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Det här är Campus Luleå! 
Här, i de sex stora byggnader som kallas A-F husen, bedrivs den större delen av verksamheten på LTU. Föreläsningssalar, 
klassrum och datasalar varvas med restauranger, fik och mysiga studieplatser. Platser som café Uni:k i gamla kårhuset, 
biblioteket eller ljusgården är ofta fulla med studenter som antingen sitter och pluggar eller helt enkelt borde plugga. 

Signifikativt för Campus Luleå är Regnbågsallén (tro oss när vi säger att du kommer att lära dig varje sten och varje 
ojämnhet) som löper från gamla Kårhuset och hela vägen ner till Kunskapens bro. För den som inte gillar solljus, eller för 
den som lätt fryser under vintern, finns det även gångar som förbinder de olika husen under jord.

De flesta av verksamheterna som riktar sig åt studenter återfinns i C-huset. Här hittar du träningsanläggningen 
MittLivsStiL, studenternas restaurang STUK och Internationella kontoret. Det är också här du hittar oss: Kårerna och 
vårt kansli!

E

F

C

B
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På campus i Piteå präglas 
studentmiljön av de program- 
inriktningar som huserar här. 
Själva hjärtat är Studio Acusticum. 
Ett supermodernt konserthus 
med akustik i absolut världsklass 
och såklart utrustat med den 
senaste tekniken inom ljud och 
ljus. Här arrangerar varje år Pite 
Studentsektion SMASK (Sveriges 
MusikAkademikersSångKåntest). 
Ett jätteevenemang som engagerar 
alla inriktningar på campus, från 
sång och dans till radiojournalistik 
och upplevelseproduktion.  

På campus finns också Kårhuset i 
Pite. Här kan du köpa lunch, värma 
din matlåda eller dricka billigt 
färskbryggt kaffe. Här ligger också 
kårpuben där musiken dunkar högt 
om helgerna och där studenterna 
turas om att avlösa varandra på scen.

Campus Piteå
Den kulturella mediametropolen

Piteå har en stark mediakulturell inriktning. I utbudet av utbildningar ingår 
bland annat ljudteknik, media, journalistik, upplevelseproduktion, TV- och  
radiosändningsutbildningar.
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Campus Skellefteå
Teknik och datorspelsutveckling

Campus Skellefteå ligger vackert beläget invid Skellefteå älv. 
Utbildningarna är främst teknik  och datorrelaterade program såsom 
processoperatör, elkraftsteknik, datorgrafik och datorspelsutveckling men 
här kan du också läsa t.ex. scenografi och attributmakeri eller träteknik. 

Läs mer på: www.campus.skelleftea.se

Skellefteå har ett samlat campus där 
man hittar det mesta. Centralt ligger 
kårhuset STOCK där man håller de 
större evenemangen. Här hittar du 
även kårpuben Traversen som brukar 
vara ett populärt tillhåll bland Skelleftes 
studenter. Traversen har på sistone 
öppnat upp för ett samarbete med 
campus replokaler vilket bidrar till att 
scenen på kårpuben inte sinar på nya, 
mer eller mindre musikaliska, talanger 
som vill ta steget ut ur studion. 

Campusbiblioteket är stort och 
ljust och erbjuder en lugn och skön 
studiemiljö. Biblioteket har även en 
egen youtubekanal, där man lägger upp 
allt från studietips till filmer på firande 
studenter när hockeylaget vinner SM-
guld. 

Att mycket kretsar kring hockey i 
staden är det svårt att missa, men även 
andra sporter tar plats i studenternas 
vardag. I Campushallen finns det inte 
bara ett gym. Här håller man också 
med gemensamma fotbolls- och 
innebandyträningar. 

9
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Kiruna
Längst uppe i nordligaste Lappland ligger gruvstaden Kiruna. En stad 
som kanske är mest känd på grund av sina enorma malmfyndigheter men 
där man också bedriver rymdforskning och där raketbasen Esrange är 
belägen. 

Kiruna & Filipstad

Nog för att staden kan kännas avlägsen 
men den är istället optimal för de 
utbildningar som är förlagda här. Här 
huserar nämligen fortsättningskurserna 
på de rymdtekniska utbildningarna 
samt programmen ädelstensteknik och 
naturguide. 

Campus i Kiruna präglas mer av den 
lugna stadslunken och studenterna 
här blir oftast en mer sammansvetsad 
grupp än på andra större orter. I Kiruna 
representeras du som student av den så 
kallade Kirunasektionen. De anordnar, 
ofta i samarbete med den lokala 
kårpuben SLUSK, olika evenemang för 
att stärka gemenskapen ytterligare hos 
Kirunastudenterna. 

I Kiruna har du nära till längdskidspår 
och de stora bigjumpen i Loussabacken, 
men du har även fjället och den 
vilda naturen bara runt knuten. 
Om vintern kan du delta i allt från 
friåkningstävlingar till fiskearrangemang 
och här missar du inte norrskenet i 
första taget!

Filipstad
Ja! Luleå tekniska universitet finns även representerat i mitten av 
Bergslagen. På Filipstads campus finner du utbildningar inom berg och 
metall och även om orten är liten så är föreningslivet desto rikare. 

Utelivet består av Bergmästargården, 
som är Filipstads campus kårhus, men 
krogtäta Karlstad ligger inte alltför långt 
bort för den som vill ha ut mer av en 
helgnatt. Kårhuset drivs av Bergsskolans 
studentförening, som också ordnar 
med hockeyresor, golfturneringar, 
bowlingtävlingar och tv-spelskvällar.

Här har du som student nära 
till natur och fritidsaktiviteter 
och genom studentföreningen 
arrangeras gemensamma fotbolls- 
och innebandyträningar under 
veckodagarna. 
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LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. 
Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, 
borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedel och fastighetsbolag. 
LKAB har drygt 4 200 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta 
järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.  www.lkab.com

 Goda utsikter INOM  

möjligheternas LKAB
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Kårerna

Luleå Studentkår är en kår med 
bredd! Vi engagerar studenter från 
alla olika program inom filosofisk 
fakultet. Detta innebär bl.a. ekonomer, 
samhällsvetare, beteendevetare 
och juridikstuderande, men också 
fysioterapeuter, sjuksköterskor och 
lärare. Även universitetets utbildningar 
inom medieutveckling, systemvetenskap 
och digital tjänsteutveckling ligger 
inom vår sfär. På Luleå Studentkår är vi 
stolta över vår bredd. Den är vår största 
styrka! 

Vi vill vara en självklar del av varje 
students vardag under hela studietiden. 
När du anländer till LTU arrangerar vi 
Nolleperioden. Under hela din studietid 
arbetar vi med att kvalitetssäkra 
din utbildning och ta hand om 
eventuella problem som kan uppstå 
med undervisning, kursplaner och 
examinationer. Vi ser till att arrangera 
fester för ditt program och styra upp 
gemensamma aktiviteter med andra 
inriktningar för att ge dig möjligheter 
att bredda ditt kontaktnät. Vi ser också 
till att ta näringslivet till universitetet 
genom att arrangera gästföreläsningar 
och företagsevent! När du sen tar din 
examen har du förhoppningsvis redan 
en mängd kontakter och erfarenheter 
att falla tillbaka på. Då ser vi också 
till att arrangera din examensfest: 
Islossningen. 

LTUs 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! 

DÅ vet du att vi på Kåren har 
gjort vårt jobb!

Isak Utsi
Orförande Luleå studentkår
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Teknologkåren är kåren för dig som läser 
civilingenjör, högskoleingenjör, annan 
teknikutbildning eller fristående kurser 
på tekniksidan. 

Vår viktigaste uppgift är att aktivt 
förbättra alla tekniska utbildningar 
vid LTU. 

Bra utbildningar är bara ett 
av våra sätt att bidra och vi 
ser självklart till att ni har 
roligt även utanför studierna. 
Genom våra sociala aktiviteter 
och näringslivsevenemang 
knyter vi kontakter för livet. 
Kontakter som möjliggör en 

lyckad framtid och utvecklar alla 
våra medlemmar socialt såväl som 

personligt. 

Vi arbetar främst inom våra tre 
huvudområden: Utbildning, Studentliv 
och Arbetsmarknad: 

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 
arbetslivsanknytning 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 bör vara 
både minnesvärd och utvecklande! 

Arbetsmarknad är den avdelning som 
skall fungera som en länk mellan 
näringslivet och våra medlemmar. Vi 
jobbar för att du skall ha de kontakter 
du behöver för att kunna gå direkt 
ut i arbetslivet efter examen. Ett 
av våra viktigaste verktyg är Luleå 
ARbesmaknadsVecka, LARV, där vi 
bjuder in över hundra företag och 
myndigheter för att de skall få en chans 
att träffa Luleås studenter! 

Att du som student skall ha full koll på 
vad som väntar efter studierna är för 
oss en självklarhet. Luleås studenter är 
uppskattade i arbetslivet och skall så 
förbli!

Axelina Flote
Orförande Teknologkåren
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Sektioner
Kårerna består av sektioner. Sektionerna företräder 
särskilda program och arrangerar företagsträffar, 
fester och sammankomster för medlemmarna. 
Sektionerna har också nära kontakt med lärare och 
utbildningsansvariga i varje program för att på bästa 
sätt kunna se till att utbildningarna på LTU fungerar 
så bra som det är möjligt. 

När du går med i kåren får du automatiskt 
sektionstillhörighet i den sektion som företräder just 
ditt program. 

På kommande sidor kommer du kunna läsa om alla sektioner, 
sorterade efter kårtillhörighet 
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Studentföreningen Campus Skellefteå
Anno: 1998
Sexmästeri: Sexmästeriet

Studentföreningen Campus Skellefteå är en ideell organisation som arbetar för 
dem som studerar på Campus Skellefteå. Studentföreningen sitter med i de flesta 
styrgrupper på Campus Skellefteå och arbetar för att förbättra alltifrån utbildningar 
och skolans miljöer till de studiesociala aktiviteter som våra undersektioner har 
hand om. Bland de aktiviteter som våra underorganisationer ansvarar för finns 
sportaktiviteter i Campushallen, musikföreningen Replokalen, puben Traversen och 
Sexmästeriet som anordnar fester, FUSk som ansvarar för brädspel och mycket mer. 

Sektioner - TKL

Datasektionen, 
Anno: 1984
Sexmästeri: D6

Datasektionen representerar studenter 
inom områdena data- rymd- medie- 
och elektroteknik samt teknisk fysik. 
Data sätter stolthet i att vara en öppen 
och inkluderande sektion. Det spelar 
ingen roll vilken årskurs ni går, i vilket 
program - går ni under datasektionen 
har ni all möjlighet att påverka och 
bestämma hur er studietid ska bli så 
givande som möjligt!

“Hej alla nya studenter, hoppas ni 
kommer trivas här uppe och det 
kan jag säga kommer inte vara svårt! 
Engagemanget bland studenterna under 
datasektionen är bortom någonting jag 
någonsin har sett. 
Kom ihåg också, när ni börjar här, att: 
gult är inte fult, gult är det finaste som 
finns.” 
- Pontus Ridderström, ordförande 
Datasketionen

Hemsida: www.datasektionen.com
E-mail: styret@datasektionen.com

Maskinteknolog-
sektionen, 
Anno: 1974
Sexmästeri: 6M

Till Maskinteknologsektionen hör de 
flesta maskin och teknikutbildningar på 
Luleå tekniska universitet. Sektionen är 
en av skolans största och man stoltserar 
med ett brett engagemang bland 
medlemmarna. Man gör allt från att 
servera nattamackor om festkvällarna 
till att driva verkstad till att bjuda in till 
företagsträffar med de större aktörerna 
i landet! 

“Att engagera sig i något utöver 
studierna är bland det roligaste jag 
gjort under min studietid. Har du 
ett brinnande intresse för att steka 
pannkakor, kränga mackor, mecka med 
bilar eller anordna riktigt feta fester? 
Tveka inte en sekund, visa ditt intresse 
och hör av dig till någon av våra 
subgrupper!” 
- Mattias Thorwid, ordförande 
Maskinteknologsektionen

Hemsida: www.m-sektionen.se
Email: styrelsen@m-sektionen.se

Sektionen för Industriell 
Ekonomi, 
Anno: 2003
Sexmästeri: IdeSix

Sektionen för Industriell Ekonomi, 
även kallad I-sektionen är den yngsta 
i Teknologkåren men har snabbt 
vuxit till en effektiv och driven 
organisation. Sektionen jobbar med 
att säkra utbildningskvaliteteten för 
sina medlemmar och arrangerar 
gärna evenemang såsom sittningar, 
företagsträffar, intressanta föreläsningar, 
sportevent, arbetsmarknadsdagar och 
internationella studentkonferenser.

Hemsida: www.i-sektionen.se
Email: styrelsen@i-sektionen.se

Geosektionen, 
Anno: 1973
Sexmästeri: Repet

“Sammanfattningsvis ser vi till att Du 
som medlem får en rolig, intressant 
och väl fungerande studietid”- är 
geosektionens löfte till sina medlemmar. 
Geosektionen är en sektion som riktar 
sig främst mot studenterna som pluggar 
de utbildningar som finns under 
institutionen Samhällsbyggnad och 
Naturresurser (SBN).  Geosektionens 
tre huvuduppdrag är att: 1.Förbättra 
utbildningarna under sektionen; 2. 
Främja kontakten mellan medlemmarna 
och näringslivet; och 3. Främja 
gemenskapen mellan medlemmarna. 

Hemsida: www.geosektionen.se
Email: styret@geosektionen.se
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Sektioner - LS
Ekonomsektionen 
Anno: 2000
Sexmästeri: Ek6

Genom aktivt ideellt arbete, jobbar 
Ekonomsektionen för att främja 
LTUs ekonomistudenters intressen. 
Sektionen stoltserar med ett brett 
engagemang och ett nära samarbete 
med banker och företag i Luleå. Till 
Ekonomsektionen hör du som studerar 
till fastighetsmäklare eller någon av 
skolans ekonomutbildningar. 

”Det är ett perfekt tillfälle för dig 
som ekonomistudent att engagera 
dig i en sektion med ett otroligt driv 
och strävan att utvecklas. Med ett 
gediget arbete i såväl studiesociala 
frågor som utbildningsutveckling, ser 
Ekonomsektionen till att säkerställa och 
kontinuerligt förbättra studiemiljön för 
ekonomistudenter”. 
- Erik Malmberg, ordförande 
Ekonomsektionen 

Hemsida:  www.ekonomsektionen.se
Mail: info@ekonomsektionen.se  

Sektionen för Hälsa och 
Lärande, SHoL 
Anno: 2012 Sexmästeri: 
Ped6 och Hälso6 

Sektionen för Hälsa och Lärande är 
nystartad och en sammanslagning 
av de två tidigare sektionerna 
Hälsovetarsektionen och 
Pedagogsektionen. Sektionen bedriver 
aktivt studiebevakning och arbetar för 
att bygga upp organisationen. Vill du 
engagera dig finns det gott om saker att 
göra. 

Mail: info@shol.se

Piteå Studentsektion, 
PiSt 
Anno: Uråldrig

Sektionen som tar hand om alla 
studenter som pluggar på LTU:s 
campus i Piteå. Sektionen ser till att 
utbildningarna håller måttet och är av 
hög kvalitet. Tillsammans med kårhuset 
finns det alltid något roligt att göra.  

”Campus Piteå kallas det kreativa 
campuset vilket genomsyrar all aktivitet, 
se bara till Piteås stolthet SMASK och 
Nolle-P”  
- Tomine Grelsson, ordförande, PiSt 

Hemsida: www.pitestudent.se/
Mail: kansli@pitestudent.se

Juridiska Föreningen, JF 
Anno: 1997

Juridiska föreningen är sektionen för 
dig som studerar rättsvetenskap på 
LTU. De engagerade studenterna är 
alltid närvarade på campus, så tveka 
inte att ta kontakt. Sektionen arbetar 
aktivt för att studenterna ska få träffa 
så väl arbetsmarknaden som alumner. 
Under tentaperioderna bokar de upp 
studieplatser och bjuder in lärare inför 
slutförberedelserna. 

”Vi i JF anordnar många event 
under läsåret och är alltid öppna för 
fler. Känner du som ny student i 
rättsvetenskap för att engagera dig, så 
passa på och ta chansen. Vi ser fram 
emot att träffa just dig” 
- Oscar Jansson, ordförande, JF 

Hemsida: 
www.juridiskaforeningen.com
Mail: info@juridiskaforeningen.com

SNS 
Anno: 2001
Sexmästeri: Essex

Sektionen för systemvetenskap, 
statsvetenskap och digital 
tjänsteutveckling heter SNS. Sektionen 
arbetar med representation av elever i 
utbildningsfrågor och kommunicerar 
studenternas åsikter via det sammanlade 
kårorganet. 

”Genom ett livskraftigt engagemang 
från sektionen hjälper vi i SNS, de 
tillhörande studenterna att maximera 
sin universitetsupplevelse. Ledorden är 
alltid: Av studenter, för studenter”
- Björn Jakobsson, ordförande, SNS 

Hemsidan: www.snssektionen.se
Mail: info@snssektionen.se 

Psykologi und Sociologi 
Sektionen, PuSS 
Anno: 1998
Sexmästeri: PuSS6  

Psykologi und Sociologi Sektionen 
är föreningen för LTUs Psykologi- 
och Sociologistudenter samt två 
mastersprogram i utredning och Human 
Resources management. Sektionen styrs 
och drivs av och för studenter i syfte att 
skapa en studiemiljö där du som student 
kan utvecklas till ett attraktivt val på 
arbetsmarknaden. 

”Genom ditt engagemang bidrar du för 
din egen och andra i sektionens fördel 
då vi gemensamt arbetar mot samma 
mål, så ta din chans att påverka”. 
- Robin Pedersen, ordförande, PuSS

Hemsida: 
www.puss.luleastudentkar.com
Mail: info@puss-sektionen.se 

SHoL



Behöver-köpa-strykjärn-så-jag-
inte-ser-ut-som-en-slashas-på-
sommarjobbsintervjun-stipendiet 
Sanna Josefsson
Luleå Tekniska Universitet Bjuda-hemliga-kärleken-på-en- 

alldeles-alldeles-underbar- 
dejt-stipendiet

Johan Sundberg
Chalmer Tekniska Högskola

Vi på Adecco vill bidra till att du som student kan sätta guldkant på tillvaron mellan varven. 
Därför har vi infört Adeccostipendiet. Varje månad delar vi ut 1000 kronor var till tre studenter. 

Detta är ett enkelt sätt för oss att visa vår uppskattning och ge dig energi. Vi bryr oss om dig 
för vi vet hur viktig du är för framtiden. Ansök om ditt stipendie på adeccostipendiet.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Vi ses på 
Luleå universitetsbibliotek/LRC

Bibliotek/Learning Resource Center
- allt under samma tak

Studieplats, mötesplats och 
studenternas eget kontor

Service och guidning av 
professionell personal

Kvalitativa informationskällor

Vägledning i skrivande, 
presentationer, sökteknik
och IT-frågor

Vi fi nns i Luleå, Piteå 
och Skellefteå

Luleå universitetsbibliotek/LRC

Kvalitativa informationskällor

Vägledning i skrivande, 
presentationer, sökteknik
och IT-frågor

Vi fi nns i Luleå, Piteå 
och Skellefteå

www.ltu.se/lib



Nolleperioden

På studentkårerna är vi väldigt 
stolta över vår Nolleperiod. Den 
har ingenting gemensamt med de 
missriktade gymnasienollningar man 
kan läsa om i tidningarna och vi har 
snart 40 års erfarenhet av att arrangera 
evenemanget. 

Under Nolleperioden kommer du ges 
tillfälle att delta på ett stort antal dagliga 
och nattliga aktiviteter, lära känna 
campus och delta på studieförberedande 
föreläsningar. Alla aktiviteter är självklart 
helt och hållet frivilliga men vi 
rekommenderar varmt att du är med. 
De är till för dig och för att du skall 
komma in studentlivet så bra som det 
bara är möjligt!

Det finns två begrepp som du som ny 
student kommer att stöta på speciellt 
mycket under din nolle period, och 
det är ”Nolla” och Phösare”. Nollan, 

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

Phösare bär overall, mössa och glasögon 
för att lätt kännas igen. Varje ny klass 
får ett antal phösare tilldelade sig och 
deras uppgift är att agera faddrar samt 
se till att du mår bra och trivs under 
uppstarten. De kommer visa alla hörn 
och kanter på campus, besvara dina 
frågor och visa var du kan vända dig 
när du behöver lösa problem. Phösarna 
brukar dessutom vara väldigt trevliga 
och roliga och har oftast någon lek eller 
sång i bakfickan när tillfälle ges. 

Come and see for yourself! Det blir kul!

Ett minne för livet

Citat
Hur var din Nolle-P?
Svar: Väldigt, väldigt bra! 
Bra phösargrupp som införde 
gemenskap med alla. Phösarna 
var även engagerade och 
uppmuntrande.

Varför valde du att bli Phösare?
Svar: Jag var själv väldigt blyg av 
mig i början och vill inspirera nya 
nollor till att ta initiativ och visa 
framfötterna. Jag hade en väldigt 
bra Nolleperiod och vill göra 
denna lika bra, om inte bättre. 

- Sara Forsberg, 
23 år, Phösare Sociologi

Våra introduktionsveckor kallas för Nolleperioden och är ett samarbete 
mellan de båda kårerna. De är till för att du som är ny student skall få 
en chans att lära känna universitetet och dina nya studiekamrater innan 
studierna börjar på allvar. 
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Din Nolle-P
Gör ett taktiskt val, bli kårmedlem!

Hur du blir medlem

Gå in på din kårs medlemsportal!
medlem.teknologkaren.se
För studenter på tekniska utbildningar

medlem.luleastudentkar.com
För studenter på filosofiska utbildningar

Köp kårmedlemskap
300 kr/år eller 900 kr för hela din 
studietid

Vad får du?
Stöd och hjälp under din studietid
Lokala rabatter
Mecenatkort

Mer info finns på respektive kårs 
hemsida!

Köp Nolleperiodsarmbandet
500 kr för kårmedlemmar (650 för 
icke-medlemmar)

Vad får du?
12 dagar Nolleperiod, fullspäckad 
med sittningar och aktiviteter
Lulespexets föreställning Alcatraz

Nolleperioden ger dig en unik 
möjlighet att lära känna nya 
människor och en kickstart till livet 
som universitetsstudent!

Specialerbjudande!

Köp medlemskap + armband och få inträdet till 
STUK, Norrbottens största nattklubb, gratis under 
hela Nolleperioden!

När du köper medlemskapet kan du 
även ta del av följande:
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Boende

När det äntligen är dags att bege sig mot universitetslivet kan det kännas 
tryggt ha fixat sig ett boende, åtminstone den närmst kommande tiden. 

Det är allmänt känt att det brukar 
råda högt tryck på studentbostäder i 
samband med studiestart och det är 
därför ett gott råd att börja leta så tidigt 
som möjligt. 

Med god framförhållning kan du 
lyckas haffa ett boende så nära som 
10-20 minuters gångavstånd till 
föreläsningen. Studentbostad kan du 
söka via antingen Lulebo, som även 
erbjuder vanliga lägenheter, eller via 
Studentbostadsservice som drivs av 
Teknologkåren. 

Det finns dessutom gott om 
hjälpsamma studenter vid Luleå 
Tekniska Universitet som inte tvekar 
en sekund på att erbjuda en extra 
sängplats åt nyanlända studenter. Dessa 
hittar du främst via Facebook där det 
finns två olika grupper vars syfte är att 
främja just detta. Ett annat alternativ av 
tillfälligt boende är att boka in sig på 
ett vandrarhem och på så vis säkra den 
första tiden. Detta ger dig möjlighet att 
njuta av nolleperioden och en chans att 
möta massa nya människor. Ange att du 
är student vid bokningen och du ges en 
möjlighet att bo till ett lägre pris under 
en tidsbegränsad period. Dock måste 
du kunna intyga att du är student med 
hjälp av LTU-kort eller antagningsbevis.

Luleå

Bostadsförmedlare
www.lulebo.se
0920 - 23 67 10

www.studentbostadsservice.se
0720 - 49 25 78

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

Vandrarhemmet Kronan 
www.vandrarhemmetkronan.se
0920 - 43 40 50 

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

Facebook
 » Nya studenter på LTU
 » Ge tak åt en student @ LTU

Övriga studieorter

Piteå
www.pitebo.se
0911 - 22 66 00

www.lindbacks.se
0911 - 23 10 10

Skellefteå
www.skebo.nu
0910 - 73 65 00

Kiruna
www.kirunabostader.se
0980 - 708 50

Vi tyckte det var läge att lyfta fram några 
bra ställen att börja leta på. 

Att fi xa boende
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Letar du 
lägenhet?
Kontakta oss, vi har 
studentboendet för dig.

www.studentbostadsservice.se
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1. Kårhusvägen, Porsön 
Ett stenkast bort från närmsta 
föreläsningssal hittar du tre tegelhus i 
olika höjder, även kallade punkthusen. 
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. 

2. 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. 

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

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

5. Docentvägen och 
Professorsvägen, Porsön
Din plånbok kommer att eka tom om 
du införskaffar 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 trevlig utsikt över 
sjön som är belägen bakom husen. 

6. Klintvägen, Klintbacken
Här lämnar vi Porsöns gränser och 
befinner oss nu ungefär 25 minuters 
gångväg från universitetet. Klintbacken 
erbjuder nybyggda och fräscha 
lägenheter i ett område med goda 
bussförbindelser till både universitet och 
centrum.  

7. Väderleden, Björkskatan
Även här, 25 minuters gångväg 
utanför Porsön, kan du hitta dig en 
studentlägenhet.

Bostadsområden
Studentboende i Luleå

Områden på 
porsön

Områden bortom 
porsön
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Utdrag ur primärkartan 2014”
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VÄLKOMMEN TILL LULEÅ, EN FANTASTISK STAD I ETT 
LÄN SOM ANDAS FRAMGÅNG. HÄR LEVERERAR VI MATCH 
EFTER MATCH VINNANDE KÄNSLOR TILL ALLA SOM  
ÄLSKAR UNDERHÅLLNING AV HÖGSTA KLASS,  
BARA NÅGRA MINUTER FRÅN CAMPUS.

ATT GÅ PÅ HOCKEY MED ÖVER 5000 PÅ LÄKTARNA I ETT KOKANDE 

RÖTT PUBLIKHAV ÄR ETT PERFEKT SÄTT ATT UMGÅS MED NYA VÄN

NER OCH ATT SKAPA SAMHÖRIGHET OCH MINNEN TILLSAMMANS.

VI HAR PÅ VÅRA 30 ÅR I ELITEN HUNNIT MED ATT BLI MÄSTARE I 

BÅDE SVERIGE OCH EUROPA. OCH ATT SOM ENDA LAG UNDER DEN

NA TID GÖRA DET UTAN ATT ÅKA UT ELLER BEHÖVA KVALA VISAR  

PÅ HÅLLBAR FRAMGÅNG!

DU SOM STUDENT ÄR EXTRA VÄLKOMMEN ATT DELA VÅRA FRAM

GÅNGAR. VI HAR EN STUDENTRABATT DÄR BILJETTERNA ENDAST 

KOSTAR 150 KR (ORD PRIS 220 KR). OCH VILL DU HELLRE STÅ UPP 

OCH SKRIKA DIG HES TILLSAMMANS MED VÅRA FANTASTISKA  

LULEÅFANS SÅ KOSTAR DET 80 KR. MOT UPPVISANDE AV HOCKEY

BILJETTEN ÅKER DU DESSUTOM ALLTID BUSS GRATIS TILL OCH 

FRÅN MATCHEN MED LULEÅS LOKALTRAFIK.

VÅR SPORTCHEF BRUKAR TALA OM ATT DET ÄR EN DEL AV ALL

MÄNBILDNINGEN ATT HA SETT LULEÅ HOCKEY SPELA I COOP NORR

BOTTEN ARENA. OCH VI KAN INTE ANNAT ÄN HÅLLA MED. HOCKEY 

LIVE ÄR EN HÄRLIG UPPLEVELSE OCH SOM PASSAR ALLA.

FRÅGA BARA NÅGON AV DE 6300 SOM SÅG ÖVERTIDSAVGÖRANDET 

PÅ PLATS MOT DJURGÅRDEN 2011. GÖR GÄRNA EN SÖKNING PÅ 

YOUTUBE OCH BILDA DIG EN EGEN UPPFATTNING KRING VAD DU  

KAN VÄNTA DIG TILLSAMMANS MED LULEÅ HOCKEY.

TÄVLA OM BILJETTER TILL HELA DIN KLASS!              

GÅ IN PÅ LULEAHOCKEY.SE/STUDENT OCH SVARA PÅ NÅGRA KORTA 

FRÅGOR SÅ ÄR NI MED I UTLOTTNINGEN AV UPP TILL 30 HOCKEY

BILJETTER DEN KOMMANDE SÄSONGEN.

VI SES PÅ MATCHEN!

VI SES PÅ MATCHEN!

BILJETTER, MAT OCH SOUVENIRER. WWW.LULEAHOCKEY.SE

Luleå Hockey är 

aktiva på sociala medier. 

Följ @luleaho
ckey 

på facebook, twitter & 

instagram för 

erbjudanden och

nyheter.

Vi har gratis wifi 

på alla våra matcher. 

Tagga in dig själv med 

#norrbotte
nvinner 

efter hemma

segern!

Kom och umgås 

med dina kompisar. 

Kiosker, barer och 

restauranger öppnar 

alltid 2 timmar före 

nedsläpp.
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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. 

Kårerna
Kårerna vid universitetet fungerar 
som studenternas egna fackförbund. 
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:

När allting bara inte går som det ska

KONTAKT

Studenttorget: 
www.ltu.se/studenttorget

Studenthälsan: 
www.ltu.se/studenthalsan

Kyrkan på campus: 
victoria.svaerdh@svenskakyrkan.se

Luleå Studentkår:
www.luleastudentkar.com

Teknologkåren: 
www.teknologkaren.se
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Luleå tekniska universitetLuleå tekniska universitetLuleå tekniska universitetLuleå tekniska universitet
StudenthälsanStudenthälsanStudenthälsan

ltu.se/studenthalsan

Luleå tekniska universitetLuleå tekniska universitet

Välkommen till Studenthälsan
vi finns till för att inspirera dig att ta hand om både kropp och själ under din studietid.

TM

vi finns till för att inspirera dig att ta hand om både kropp och själ under din studietid.

Du kan vända dig till oss om du har frågor kring
din hälsa, relationer, träning, kost, nedstämdhet, droger, 
talängslan, din studiemiljö, ätstörning, alkohol, sexuell hälsa, 
ensamhet, stress, ångest, din kondition, skador och annat.

Studenthälsans personal har bred kompetens. Det finns kuratorer, sjuksköterska 
och idrottslärare. Att besöka oss är gratis. Vi har tystnadsplikt.

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Du vet väl om...
Att det finns gratis lunchmeditation på campus? 
Och att du kan boka kostnadsfria samtal om du vill 
prata med någon som har tystnadsplikt? Läs mer på 
 svenskakyrkan.se/lulea/kyrkan-pa-campus-ltu. 
Välkommen till Kyrkan på campus LTU.

grati
s
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Teman för 
drop-in

Måndagar - JOBBSÖK
Vi ger personlig feedback på CV 
& personligt brev, tips och råd 
inför anställningsintervju och 
löneförhandling, vi hjälper dig helt 
enkelt med de frågor som du kan 
ha angående att söka jobb!

Tisdagar - KARRIÄR
Boka tid för ett karriärsamtal via 
karriarcentrum@ltu.se

Onsdagar - EXJOBB
Projektet ExjobbLuleå finns på 
LTU Karriär för att förmedla 
exjobb i Luleå. 

Torsdagar - STARTA FÖRETAG
Har du redan en affärsidé - eller 
är nyfiken på hur man startar ett 
företag? Vår affärscoach hjälper 
dig att strukturera upp idén, hitta 
vägar framåt, söka finansiärer 
och få inspiration för att bli en 
framgångsrik entreprenör

Planera framåt!
Planera din framtid och nå dina drömmars mål!

Många före detta studenter från Luleå tekniska universitet har blivit 
väldigt framgångsrika: Kristofer Arwin läste ekonomi och sålde sitt företag 
Pricerunner för 30 miljoner USD, Sofia Ledarp, Guldbaggevinnaren och 
en av Sveriges mest intressanta och populära skådespelerskor är också 
en alumn från Luleå tekniska universitet– och båda har även vunnit 
utmärkelsen Årets Alumn! Ja, listan kan göras väldigt lång och du själv 
kan nå samma höjder. På LTU är din framtid högsta prioritet. 

När du söker högskolestudier gör du 
ett val. Ett val att satsa på framtiden. 
Det är aldrig för tidigt att börja 
planera för arbetslivet och Luleå 
tekniska universitet erbjuder expertis i 
karriärplanering, helt gratis. Oavsett om 
du tänker dig framtiden efter studierna 
som anställd eller som egen företagare, 
finns stöd och inspiration. 

Vägen till drömjobbet kräver så mycket 
mer än bra betyg. Det handlar lika 
mycket om personlighet, driv och rätt 
tajming. På LTU har man inrättat ett 
karriärcenter, där man arbetar hårt för 
att kunna erbjuda dig som student bästa 
möjliga förutsättningar att förbereda 
dig för den framtida karriären. Det kan 
handla om att odla näringslivskontakter, 
erbjuda mentorer från näringslivet 
eller arrangera ”speed-dating” med 
potentiella arbetsgivare, både för att 
ge en chans till jobb och för att ge 
dig som student träning i att pitcha 
dig själv inför kommande intervjuer. 
Här kan du också få hjälp av erfarna 
affärscoacher och få hjälp med alltifrån 
att konkretisera en idé till att starta ett 
företag och nå ut på marknaden.Du 
kan även läsa kvällskursen i personal 
branding där du får möjlighet att 
reflektera över vad du vill och hur du 
på bästa sätt skall marknadsföra dig själv 
i framtiden. 

I C-huset håller LTUs karriärcenter 
drop-in om du vill ha hjälp med ditt 
CV, tips inför arbetsintervjuer, skaffa 
exjobb eller har frågor om hur man 
startar eget. Att satsa på framtiden 
innebär så mycket mer än bara studier. 
Kom förbi så får du lära dig hur du på 
bästa sätt kan nå dina drömmars mål!

LTU Karriär erbjuder dig som 
student drop-in med olika teman.

Annonstorg, kalendarium, anmälan till aktiviteter samt mer information: www.ltu.se/karriar 

LTU Karriär finns utanför ljusgården i C-huset.
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Tio snabba...
Vår egen guide till en lyckad studiestart

Köp en cykel… 
En cykel är ovärderlig på hösten och 
våren och är den främsta vapendragaren 
under sommaren (bortsett från solstolen 
och shadesen kanske). Bor du dessutom 
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. 

Använd matlådor…
Går att köpa billigt i närliggande 
butiker. Du kan dessutom dryga ut dina 
maträtter och matlådor med billiga 
varor som t.ex. bönor, linser, krossade 
tomater, rotfrukter och lök. Gott, 
nyttigt, billig = studentvänligt.

Se till att 
ha försäkringen 
i ordning…
Se till att du har en ordentlig 
hemförsäkring, 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 där 
så inte varit fallet. Tro oss när vi säger att 
konsekvenserna suger. 

Gå med i kåren…
Frågor på det?

Engagera dig…
Se till att vara aktiv utanför studierna. 
Livet vid universitetet erbjuder en 
uppsjö av aktiviteter och möjligheter 
(läs mer under kapitlet: när du landat). 
Hitta något som passar just dig och ge 
dig själv en chans att slappna av och 
utvecklas vid sidan av studierna också. 

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

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. 

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

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

Det här med 
orientdressing…
Akta dig för orientdressingen... 
Detta serveras istället för kebabsås 
på samtliga pizzainrättningar och 
för de flesta sörlänningar är inte 
detta en uppgradering så att säga. 
(Smakar ungefär som en blandning 
av hamburgerdressing och sötsursås). 
Givetvis får den som vill testa, men 
kom sen inte och säg att ni inte blivit 
varnade ;) 
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STUK Bar & Restaurang är studenternas eget uteställe och ägs 
gemensamt av båda kårerna på LTU. Här kan du köpa billig lunch om 
dagarna, fika på eftermiddagarna, ta en öl på kvällspuben eller dansa loss 
på helgerna. 

Vi är väldigt stolta över vår restaurang som inte bara skapar en naturlig 
samlingspunkt för våra studenter. Det är också ett företag där studenter kan engagera 
sig och bidra till verksamheten. STUK drivs nämligen av studenterna själva som 
arbetar ideellt i olika arbetslag. Genom samverkan och studentinflytande bygger vi 
tillsammans Norrbottens största nattklubb!

Detta är självklart ett bra tillfälle för dig som själv vill vara med och bidra. Det är 
dessutom ett utmärkt sätt att hitta nya vänner! 

STUK Bar & Restaurang

SURFA IN PÅ 
WWW.STUK.NU/OM-STUK /ARBETARNA 

FÖR ATT LÄSA MER OM VARJE ARBETSLAG!

Lagen
Servering
Barlaget
DJ-laget
Blackjack
Fix
Golv

Kök
Sport
Trubadur
Café
Marknad
Phaest



31NÄR DU LANDAT

Tentaröj! 
Efter varje tentaperiod sker en 
urladdning utan dess like. Många 
studenter väljer att festa bort 
tentaångesten som flåsat dem i 
nacken i över två veckors tid och 
STUK öppnar upp för storkväll.

Cocktailkvällen
Cocktailkvällen är kvällen då 
STUKs barlag får chansen att visa 
sig på styva linan. Goda drinkar och 
loungestämning tillsammans med 
ett särskilt tema som gör kvällen 
både uppskattad och välbesökt.

Woodstuk
Trubadurlagets egen storkväll. Stora 
scenen i ljusgården riggas upp med 
ljud och ljus medan STUKs vassaste 
musiker, trubadurerna, kliver upp 
på scenen och ger allt och lite till! 

BEAT
Beat är DJ-lagets eget event och 
hålls två gånger varje år. Flera olika 
dansgolv, tung klubbmusik och röj 
står på schemat och alla som inte 
dansar brukar av någon anledning 
göra det ändå.

Här är några 
av årets stora 
händelser

Läs mer på: 
www.STUK.nu
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Att äta på Campus

ett i samhällsbyggnads gamla 
personalrum, det finns även ett 
i  A-huset vid Fällan och ett i 
E-huset vid Nyfiket. 

Men ibland glöms matlådan, 
på köksbänken, i hallen, i 
föreläsningssalen. En annan 
gång ligger din omsorgsfullt 
hemlagade mat utspilld i väskan 
tillsammans med en mosad banan 
och en Calculus som förutom 
kaffefläckarna 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 
Campus restaurangerna! Nedan 
följer en lista på restauranger på 
campus. 

RESTAURANGER

OBS! 

CAFÉER

ÖVRIGT

STUK Bar och Restaurang 
Kårhusrestaurangen, beläget i C-huset. 
Campus billigaste kaffe och den givna 
platsen för återsamling med tentaöl 
efter avslutad tenta. De serverar lunch 
och har även pubmeny efter kl. 15. På 
onsdagar har de pubkväll och till helgen 
är det nattklubben på campus. 

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

Old Brodies 
Irländsk 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 utskänkning 
och helgöppet.

Husman Kök och Café 
Beläget i Teknikens hus, bredvid 
A-huset med vällagad Husmanskost 
som specialitet. Har lunchservering 
och helgöppet. Finns även systerkrogen 
Bistro Norrland i Norra hamn.

Centrum Restaurangen 
Beläget i B-Huset. Systerverksamheter: 
Biblioteksfiket och Nyfiket. Lunch 
måndag till fredag i varierad prisklass. 
Bra utbud av frukt, smörgåsar, 
mellanmål, dyl.

Da Zong 
Kinainspirerad lunchbuffe måndag-
fredag, åtta rätter samt friterad banan 
och glass till efterrätt. Perfekt lunchställe 
när tentaångesten gör sig påmind, och 
”inget annat hjälper”. Här har jag 
personligen under en dålig tentaperiod 
ätit så mycket glass att jag började frysa. 
De har även utskänkningstillstånd.

Som student finns det flera höjdpunkter varje dag, som frukost, lunch 
och middag. Men var och vad kan man äta på campus? Som student 
kommer antagligen din bästa och alltid trogna  vän bli matlådan. Denna 
kan värmas i olika microland. Två är belägna i F-huset, ett i Gelbe samt 

Ica ”Slemmis” Porsön 
Ica på Campus. Sallad och fruktbuffé 
varje dag.

Icke norrlänningar, 
se upp för Orientdressingen 
som serveras som kebabsås 
i denna del av landet. Detta 
gäller samtliga pizzerior 
och kebabställen i stan!

Biblioteksfiket & Nyfiket
Bibblofiket finns i B-huset och Nyfiket 
finns i E-huset. Båda tillhör Amica. 
Serverar kaffe, smörgåsar, fika, 
mellanmål och förlänger ofta öppettider 
under tentaperioder. 

Uni:k 
Beläget i gamla kårhuset. Mysigt café 
med bra smörgåsar, lunchservering, 
kaffe/te , bakverk. Perfekt när du vill 
lyxa till vardagen lite. Systerkrog i stan, 
vetenskapens hus. De serverar lunch
och har utskänkningstillstånd.

• Afterschool (Endast campus)
• Helgbrunch (Endast i stan) 



Ständig förnyelse 
Alltid unikt

AKADEMIBOKHANDELN
APOLLO
APOTEKET
BIK BOK
CAFÉ MAT & PRAT
DIN SKO
GINA TRICOT
GLITTER
GODIS HYTTEN
H&M
INPULS GYM
INDISKA
JC
KICKS
NILSON SHOES
OHLSSONS  
TYGER
SALONG  
ANN & P-A
SAXARNA
SCORETT 
SKOPUNKTEN
STADIUM
UR & PENN

VÄRLDENS FÖRSTA GALLERIA SEDAN 1955
ÖPPET MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-16, SÖN 12-16

WWW.SHOPPINGLULEA.SE · FÖLJ OSS PÅ FB
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 Sveriges bästa 
LÄKTARPLATS
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Sportsugen? Hungrig? Den bästa kombinationen hittar du hos oss. Ät en god 

middag med dina vänner och se någon bra match eller tävling på någon av 

våra stora skärmar. Boka din plats på Sveriges bästa läktarplats!

nattklubb varjefredag och lördagseptember – maj

Allstar – The fabulous spor tsbar · Storgatan 11, Luleå 
Bordsbokning: 0920-22 90 80 · all starbar.se
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Ek6 
Sexmästare: Gustav Normelli
Uniform: Svart-grå hoodie

Oavsett om du har gott eller 
ont om pengar i plånboken så 
har Ek6 evenemangen för dig. 
Ekonomsektionens sexmästeri 
arrangerar årligen evenemang så 
som finsittningen L.U.S.S.E. och 
inomhusturneringen i fotboll.  Med 
Ek6 spelar du alltsomoftast beer-pong 
och festar som att det inte finns en 
morgondag.  

Ek6 hittar du på Facebook och via 
mailen:
studiesocialt@ekonomsektionen.se 

Puss6 
Sexmästarinna: Jonna Bäckström 
Uniform: Mörkblå väst

Sektionen PuSSs sexmästeri heter Puss6. 
Puss6 är ett skönt gäng som tillsammans 
arbetar för att skapa en minnesvärd 
studietid för sina studenter. I maskoten 
Stewie Griffins anda anordnar Puss6 
Halloweenfesten, tillsammans med 
EsSex, och Julsittningen, liksom en hel 
del ösiga sektionskvällar. 

Puss6 hittar du på Facebook och via 
mailen: kontakt.puss6@gmail.com 

EsSex
Sexmästarinna: Matilda Dahlström
Uniform: Svart väst

EsSex må vara ett av skolans yngsta 
sexmästerier, men vad de saknar i rutin 
väger de upp i energi och glädje! Med 
ledorden ”För en awesome studietid 
på LTU” blir tillställningar så som 
Halloweenfesten och St Patrick’s Day 
något att minnas. En sak är säker. Det 
är nästan alltid bra drag när EsSex är i 
farten. 

Essex hittar du på Facebook och via 
mailen: essex@snssektionen.se 

Hälso6
Sexmästare: Henrik Strömberg            
Uniform: Mintgrön väst

Börjar hungern smyga sig på en sen 
utekväll? Varför inte hälsa på en av de 
två sexmästerierna tillhörande ShoL. 
Hälso6 hittar du i sektionslokalen 
Hälsokällan i katakomberna mellan 
C- och F-huset. Här serveras mellan 
klockan 02:00 och 04:00 skolan godaste 
våfflor med sylt och grädde samt läsk 
för endast 20 kronor. När det vankas jul 
så har Hälso6 sin Julsittning, se till att 
inte missa denna.

Hälso6 hittar du på Facebook och via 
mailen: halso6lulea@gmail.com 

Ped6 
Sexmästarinna: Stina Marklund 
Uniform: Orange väst

Har du fastnat i Fällan? Då har du 
hamnat hos det andra av de två 
sexmästerierna som hör till SHoL. Du 
står säkert och äter på de pizzor och 
dricker de läsk som serveras efter en sen 
utekväll. Sektionslokalen Fällan hittar 
du i A-husets katakomber.  

Ped6 hittar du på Facebook och via 
mailen: ped6@studorg.ltu.se       

            

Sexmästerier
Studentlivets framfötter

Varje sektion i kårerna har ett eget sexmästeri. Det är en grupp studenter som ansvarar för fester och sociala 
sammankomster inom sektionen. Varje sexmästeri brukar dessutom ha en eller flera större evenemang som 
återkommer varje år. Sexmästeristerna (sexmästeriets medlemmar) är oftast glada och frejdiga och bjuder gärna 
in till gemenskap och fest. De känns lättast igen på sina uniformer som är specifika för varje sexmästeri. 
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Repet
RepO: Linus Halldén
Uniform: Röd väst

Repet står egentligen för Geosektionens 
Representationskommitté och är 
geosektionens motsvarighet till 
sexmästeri. Kommittén arrangerar, 
förutom en hel del mindre event, bland 
annat Rodden (en blöt tillställning 
där varje lag bygger sin egen båt och 
tävlar) och den årliga Geolussebalen där 
balklädsel och mask är återkommande 
tema.  

Repet hittar du på Facebook.

Idesix
Sexmästare: Jesper Hägg
Uniform: Svart kavaj

Sektionen för Industriell Ekonomis 
sexmästeri kallas Idesix. De anordnar 
aktiviteter av olika karaktär, allt från 
traditionella sittningar till mysiga 
grillkvällar. Oavsett karaktär är 
aktiviteterna mycket populära som t.ex. 
I-puben som hålls varje onsdag efter 
en tentamensperiod eller den årliga 
dodgeballturneringen!

IdeSix hittar du på Facebook

D6
Sexmästare: Moa Skan
Uniform: Gul frack och röd keps

D6 är datasektionens sexmästeri. 
De anordnar flera stora event under 
åren och i ett av de största eventen, 
Lappfejden, deltar studenter från hela 
landet! D6 återtar också strax sin 
legendariska sektionslokal, “Gulan”, där 
det kommer att serveras gula mackor 
och läsk och spelas hög musik sent in på 
småtimmarna. 

D6 hittar du på Facebook och via 
mailen d6@ludd.ltu.se

6M
Sexmästare: Simon Persson
Uniform: Rosa väst

6M är ett glatt gäng som anordnar 
aktiviteter, fester och sittningar för 
maskinteknologer. De känns lätt igen 
på sina rosa västar på oss och syns 
oftast på studentkrogen STUK eller 
i sektionslokalen Julius i E-huset, där 
maskinteknologerna serverar mackor 
på sena nätter! 6Ms stoltaste event är 
M-banketten och Julsittningen, och 
ingen som varit med glömmer någonsin 
deras beryktade Sommarphaest!

6M hittar du på Facebook och via 
mailen: 6m@m-sektionen.se
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Kårföreningar

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 
vinkelslipar, billyft, uppkörningsramper, 
svets, pelarborr och en hel del 
tryckluftsdrivna verktyg.

XP-El (Experimentverkstad El) 
är föreningen för dig som gillar att 
pyssla med elektronik, löda och göra 
kretskort. I verkstaden kan du bl.a. 
hitta Oscilloskop, Spänningskuber, 
Lödstationer, Kretskortslaminat, 
Etsvätska, Borrar och andra verktyg, 
Kondensatorer, och mycket, mycket 
mer. 

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 
få relevant praktisk erfarenhet relaterat 
till sina studier. Win-win!

Pi är en av våra äldsta föreningar och 
finns till för att upprätthålla en snudd 
på urgammal tradition vid universitetet. 
Varannan torsdag serverar man middag 
på universitetsområdet bestående av 
ärtsoppa, pannkakor och punsch! Bästa 
alternativet för den som inte gillar att 
laga middag!

Student TV är föreningen 
för dig som gillar att jobba med 
film. Kanske har du ett lysande 
kortfilmsmanus du vill förverkliga 
eller så är du i hemlighet en riktig Joel 
Kinnaman eller Sofia Ledarp framför 
kameran? Genom Student TV kan du 
förverkliga dina cinematiska drömmar 
och inte bara hitta likasinnade, utan 
även få tillgång till tekniken som krävs!

PH1 är en motorintresseförening 
som startades av entusiaster 2012 och 
har ca 100 medlemmar. PH1 står 
för det brittiska ordet PetrolHead, 
och utläses ”Fett”. Årligen anordnas 
skoterförarbevis kurser samt en 
gokartturnering och mycket mer. 
Styrelsen känner du igen på deras 
neongröna arbetsbyxor, ställ gärna 
frågor och ge förslag på vad du tycker 
föreningen ska jobba med i framtiden.

Utrikespolitiska
föreningen är en nystartad 
förening med syfte att ta omvärlden till 
Luleå. Genom att styra upp politiska 
debatter, ministerbesök och bjuda in 
gästföreläsare arbetar föreningen för att 
sprida kunskap om andra länder och 
kulturer och för att väcka debatt kring 
internationella frågor.

Utrikespolitiska föreningen hittar du på 
Facebook.

Philm 
Söndagar 19:00 spenderas med campus 
mest kultiverade förening, Philm. 
Skolans äldsta förening visar bioaktuella 
filmer på samma sätt som biograferna 
inne i stan. Med låga biljettpriser och 
kiosk med godsaker för inköpspris blir 
Philm det perfekta söndagsnöjet. Här 
kopplar du av med en film efter en lång 
vecka av studier och festande. Håll utkik 
efter rekrytering. 

Philm hittar du på Facebook, hemsidan 
www.philm.nu eller via mailen 
mail.philm@gmail.com 

Öppettider: söndagar 19:00 i B192 

Kårerna består inte bara av sektioner. Det finns också en uppsjö av 
föreningar som på olika sätt bidrar till att göra livet lite lättare för LTUs 
studenter eller samlar ett gäng med samma intressen och mål. 



VÄLKOMMEN TILL LULEÅ 
och den ledande klädbutiken 
för studenter.

10% studentrabatt på 
uthyrning av högtidskläder 
från välkända varumärken.

K U N S K A P  |  K Ä N S L A  |  K V A L I T É

SMEDJEGATAN 11 |  0920-22 64  40 
v i t rek lader.se  |  i n fo@v i t rek lader.se
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Övriga föreningar

Snapsakademien
De dyker upp lite titt som tätt på 
universitetet när man minst anar 
det. De bär frack och mössa, rör sig 
i flock och känns igen på sina ljuva 
stämmor. Givetvis kan det bara vara 
Snapsakademien det rör sig om; en 
anrik manskör sedan 19 år tillbaka. 
Med hjälp av sången sprider de glädje 
på universitetsområdet vid festliga 
tillfällen såsom middagar eller speciella 
högtider. Snapsakademien erbjuder 
ett musikaliskt kamratskap med en 
betoning på gemenskap. Vill du bli 
en del av denna? Håll utkik efter 
provrepetitioner som anordnas de första 
veckorna under höstterminen. 

www.snapsakademien.se

Embla
Embla är en kvinnokör som varit aktiv 
på LTU sedan 2011. Ett härligt gäng 
kvinnor från de olika programmen på 
universitetet sjunger körsång men hittar 
även på olika andra saker när de inte 
övar. 

Med sången som vapen sprider de 
glädje och bra stämning över campus 
närhelst de uppträder. Deras repertoar 
innehåller internationella rock och 
poplåtar från olika kända artister, men 
även en och annan svensk visa eller hit.

www.kvinnokorenembla.se

Det finns såklart föreningar som inte är anslutna till kårerna. Engagemanget och föreningslivet här är större ändå. 
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. Här listar vi några av de mer namnkunniga föreningarna på universitetet. Du 
kommer garanterat stöta på de flesta under din tid här hos oss!
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Filusofi a 
I fotspåren av de stora filosofierna bildades 2007 
studentföreningen Filusofia här på LTU. Filusofia 
är en förening för filosofiskt intresserade studenter 
som varje vecka anordnar diskussionskvällar. Här ges 
möjligheten att ingående diskutera filosofiska frågor i 
en religiöst och politiskt obunden miljö. Föreningen 
arrangerar även intressanta populärvetenskapliga 
filosofiföreläsningar och filmkvällar med diskussion.  
Här träffar du studenter från många olika inriktningar 
som tillsammans bidrar till intellektuellt givande 
diskussioner ifrån många perspektiv. 

Filusofia hittar du på Facebook eller på hemsidan: 
www.ludd.ltu.se/~filosofi     

LBSS
Luleå Bugg och Swing Studenter är en dansförening 
där swing står i fokus. En gång i veckan anordnas 
socialdans i Centrumrestaurangen, då det dansas 
framförallt Bugg och Norrlandsfox men med välkomna 
inslag av Lindy hop och Boggie Woogie. Föreningen 
arrangerar sittningar, åker på utedans och i samarbete 
med LBSDK anordnas danskurser nära campus.

Lulespexet
Med anor redan från 1800-talet är spexföreningar 
en gammal tradition vid Sveriges universitet och 
högskolor. Även här i Luleå hålls traditionen vid liv 
av inga mindre än Lulespexet - universitetets alldeles 
egna spexförening. Lulespexet tar sig an uppdraget att 
berätta vad historieböckerna glömde och bjuder in till 
en färgsprakande musikalteater i två akter, där humor 
för fram handlingen och publiken aktivt tillåts påverka 
föreställningen. Vill du vara med och skapa nästa års 
föreställning? Det finns en mängd olika arbetsgrupper 
i denna spexiga förening där du kan få utlopp för 
din kreativitet. Kolla in www.lulespexet.com för mer 
information.

Pyrotekniska Sällskapet
Mer känt som Pyrot. Föreningen skapades för 30år 
sedan på initiativ av ett par fyrverkeriintresserade 
studenter som ville arrangera ett valborgsfyrverkeri. 
Sedan dess har föreningen utvecklats från att skjuta 
rakter ihoptryckta i kundvagnar till att vara en av 
de mer seriösa föreningarna på campus. I dagsläget 
sysslar de med stora fyrverkeriarrangemang, 
innomhusfyrverkerier, sceneffekter och filmeffekter.
Läs mer om Pyrot på www.pyrot.com
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Aktiv fritid
En av de största fördelarna (tycker vi!) med att bo så långt norrut är att 
det är lätt att komma ut och att aktivera sig. Närheten till naturen och till 
bergen ger en svårslagen frihetskänsla och campusmiljöerna kring LTU 
med omnejd inbjuder till en hel uppsjö av aktiviteter. Passa på medan du 
är här och utnyttja din tid till max! Här kommer några av våra favorittips.

Upplev 
närmiljön!

Luleås omnejd är vacker och 
inspirerande. Bland det bästa är 
skärgården dit du lätt kan ta båten 
om sommaren. Varje vinter prepareras 
dessutom fina skridskovägar mellan 
hamnarna i Luleå och ut i skärgården. 
Som kårmedlem har du dessutom rejäl 
rabatt om du vill hyra skridskor hos 
Äventyrsbutiken Hägglunds nere på 
stan. 

En annan lokal höjdare är Ormberget, 
ett stenkast från campus, som 
erbjuder väldigt fina löparspår, tillika 
längdskidspår när snön väl kommer. 

Omnejden erbjuder även fina 
klättringsmöjligheter. Håll igång (eller 
lär dig klättra!) i någon av traktens 
mindre klättringshallar under vintern 
och ge dig ut med ett gäng vänner 
så snart vädret tillåter. Dödlars och 
Åberget är local-favoriter.

Utnyttja 
träningsanläggningarna!

CrossFit är en träningsform som växer 
alltmer i Luleå. På CrossFit Holistic 
har kårmedlemmar 15% rabatt på 
träningskortet! 

Ett annat alternativ är MittLivsStil på 
campusområdet som håller med gym 
och engagerar ett flertal undersektioner 
där du som student kan aktivera dig i 
olika idrotter. Bl.a. finns gruppträning, 
fotboll, innebandy, undervattensrugby, 
klättring, basket och till och med 
lacrosse. 

För dig som skall studera i Pite är 
Ankars att rekommendera. Det är ett 
litet studentdrivet gym som är allt 
vad man kan förvänta sig. Genuint, 
välutrustat och billigt!

Utforska 
fjällmiljön!

Jo, det är faktiskt sant. En långhelg 
räcker utmärkt för att ta sig till Sveriges 
högsta punkt och tillbaka. En tripp 
till Kebnekaise brukar göra under för 
studiemotivationen. För den som inte 
är lika sugen på att jaga höjdmeter finns 
vandringsslederna kring Abisko som ett 
trevligt alternativ. 

Under vintern är det självklart utförs 
som gäller, men det behandlar vi 
närmare på nästa uppslag!
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RABATT PÅ MEDLEMSPRISER FÖR KÅRMEDLEMMAR

GRATIS PROVA PÅ PASS

15% 

UTMANANDE TRÄNING OCH KOMPETENTA COACHER
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/crossfitholistic
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Skidåkning
Du har säkert märkt att 
Luleå Tekniska Universitet 
länge profilerat sig som ett 
skidåkaruniversitet. Geografiskt 
är vi kanske inte alltid närmast 
åkningen men en sak är väldigt 
klar. Andelen skidåkare på 
universitetet är hög. Att vara 
ett skidåkaruniversitet betyder 
främst att det är lätt att hitta nya 
åkarkompisar och dra iväg på 
snöfyllda äventyr!

Stil Alpina är en förening som varje år 
arrangerar skidresor för universitetets 
studenter. Från puderhålan Borgafjäll i 
Lappland till den förfallna gruvstaden 
Kirovsk i Ryssland. Alpina arrangerar 
varje år en skidåkarmässa där man kan 
boka platser på kommande resor och 
komma över billiga skidprylar och 
kläder. 

Läs mer på:
www.mittlivsstil.se/sektioner/alpina

Åk på skidresa med 
StiL Alpina! 

Måttsunds-
backen 
ligger bara 20 minuter från 
universitetet och är en trevlig 
backe som erbjuder tre fina pister, 
bigjumps och allt som oftast 
även en puckelpist. Under säsong 
brukar StiL Alpina ordna med 
gratisbussar från universitetet om 
onsdagkvällarna. 

Kåbdalis
eller Kåbban som det heter i 
folkmun ligger utanför Jokkmokk 
och är ett populärt helgresemål för 
Luleåborna. Här faller snön tidigt, 
vilket gör Kåbban till en perfekt 
season-beginner.

Björkliden/
Riksgränsen
ligger ovanför Kiruna och erbjuder 
Sveriges lättillgängligaste och 
brantaste off-pistskidåkning. På det 
beryktade Nordalsfjäll deltar varje 
år ett antal LTUare i Nordiska 
Mästerskapen i extremskidåkning! 

Dundret
är Gällivares pärla med en fallhöjd 
på 350 meter och 13 nedfarter i 
svårighetsgraderna grönt till svart. 
Parken brukar hålla klass och är ett 
populärt tillhåll för den beryktade 
snowboardklanen Gälka Warriors.

Foto: Moa Ylvén 
Riksgränsen



Skidsugen? 
Efter tre timmar från Luleå med bil eller tåg står du på skidorna 
i någon av våra backar eller spår. Här åker vi skidor 6 månader 
om året, från slutet på oktober till början på maj. Välkomna!

www.dundret.se | 0970 - 14560 | info@dundret.se
Instagram:@DundretLive #DundretLive

facebook.com/dundret

Tre snabba 
med Kristoffer Sellberg 
Kristoffer läser rymdteknik år 4 och är en av universitetets mest inbitna åkare. Han 
är dessutom en notorisk jibber, med bakgrund som både käppåkare och kanadensisk 
puderbummare. Vi bad om lite tips om hur man skall lägga upp säsongen. 

Hur planerar du inför din 
säsong?
Själva åkningen planerar jag faktiskt inte 
överdrivet mycket. Bara någon resa per 
år. Har man en helg över så sticker man 
ju iväg ändå. Målet är att åka så mycket 
möjligt! Den viktigaste planeringen är 
att man kört försäsongsträning så att 
man inte skadar sig när säsongen väl är 
igång!

Vad är viktigast att hinna med 
under en säsong vid LTU?
Att få så många skiddagar i kroppen så 
att man inte känner att plugget tär på 
ens skidåkande!

Om du skulle rekommendera 
en resa?
Kirovsk, med MittLivsStiL Alpina. Den 
resan har allt: Kontraster, kulturkrockar 
och frän åkning!
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Schtan
Inom några veckor är porsö-bubblan antagligen ett faktum. Du har inte lämnat 
Porsön på flera veckor och börjar känna hur lappsjukan smyger sig på.  Luleå 
Centrum ligger 10 minuter bort med buss från Universitetet och turerna går tätt. Om 
du är modig (och duktig kartläsare) går det även bra att cykla eller promenera ner. 
Har du dock lokalsinne som en guldfisk, se till att inte var rädd att fråga om vägen, 
alternativt ta med dig en kompis. Det är mycket roligare att vara vilse om man är två. 
Turen i sig är dock trevlig en solig dag, när man lärt sig hitta alltså.  Nedan följer 
några förslag på aktiviteter i stan.

Hockey
Anser du att Hockey är ett gäng 
vadderade gubbar som slåss med 
pinnar? Förbered dig på att bli omvänd. 
Hockeyfan? Då har du kommit rätt, 
sedan 1984 har Luleå spelat i Elitserien 
(nuvarande SHL) och Hockey är alltid 
ett hett ämne i stan. Samla kompisarna 
och se din första hockeymatch eller gå 
på någon av sportbarerna i stan. 

Basket
Basketfan? Basket är stort i Luleå, på 
Luleå Energi Arena spelas mängder 
av matcher med mycket publik och 
bra drag. Särskillt damlaget i Luleå 
har förmodligen Sveriges(!) bästa 
basketklack.

Bio
Det finns två biografer i Luleå, en SF 
bio vid MAX samt Folkets bio vid 
Kronan. 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 bara ta en öl. 

BBB
På vårkanten öppnas BBB, eller 
”Båten” som den kallas i dagligt tal. 
En restaurangbåt i norra hamn med 
nattklubb och bar. Perfekta stället en 
ljus norrlandskväll under försommaren. 

Vetenskapens hus 
Nyöppnat ställe i stan. UNI:K driver sin 
systerkrog här med en fantastisk brunch 
på helgerna. 

Kulturens hus
Här visas utställningar, större 
och mindre konserter och 
teaterföreställningar. I bilioteket kan 
man få en lugn och bra studieplats. På 
nedre plan finns ett café med lättare 
mat och fika samt utskänkningstillstånd. 
Uteservering på sommaren. 

Lillan 
Här spelar många bra lokala band, 
en hel del undergroundband och det 
arrangeras allt från poesikvällar till 
spelningar med ex. Beneath my feet och 
Baruk Khazad. 

Saker att göra i Luleå
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Vad gör du 
ikväll?

www.kulturenshus.com

Ungefär ett evenemang om dagen. Det har 
vi på Kulturens hus. Förutom livemusik så 
är vi också riktigt bra på konst och litteratur.  
Vi är dessutom bra att ha när du behöver ett 
miljöombyte. När campus känns för tradigt och 

invant – då kan du komma till oss. Mitt i centrala 
stan. Det gör redan 2 500 personer om dagen. 
 
Så vad gör du ikväll? Kolla in vår hemsida  
så vet du. 

Håkan Hellström, 19 mars 2011, Kulturens hus



Till slut...

Medlem blir du lättast genom att besöka våra medlemsportaler:
medlem.luleastudentkar.com eller medlem.teknologkaren.se 

Osäker på viken kår du tillhör? Spana in sidorna 15 och 16 för 
att se vilken sektion just ditt program sorterar under
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…vill vi bara önska dig en 
trevlig sommar och ett varmt 
välkommen hit! Vi hoppas 
att du är lika taggad på 
studiestarten som vi är. Skulle 
du ha några frågor under tiden 
så tveka inte att höra av dig! 
Vi svarar efter bästa förmåga och 
berättar gärna om hur saker och 
ting ligger till här på campus!

Vi ser fram emot att träffa dig i 
höst!

Axelina & Isak

Besök även våra hemsidor: 
www.TEKNOLOGKÅREN.se 
www.LULEASTUDENTKAR.com

Eller mejla oss på:
info@teknologkaren.se
info@luleastudentkar.com
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Ordlista
6M - Maskinektionens sexmästeri. Bär 

rosa västar och dyrkar isbjörnen 
Julius.

Animaux - Studentdriven 
klubbverksamhet som varje termin 
arrarangerar en storslagen fest på 
hemligplats.

Aurora Borealis - Det latinska namnet 
på norrsken. 

B192 - Den stora föreläsningssalen i 
B-huset. 

Barbro - Studentdriven 
klubbverksamhet som varje år håller 
hov utomhus under Bergnäsbron.

Chokladpalt - STUKs egna gigantiska 
chokladbollar.

D6 - Datasektionens sexmästeri. De 
arrangerar en mängd tillställningar 
t.ex. Lappfejden och S.No.P.P. Bär 
gula frackar och röd keps. 

Dörrstop - Avdankade D6:or hamnar i 
denna förening. 

Ek6 - Ekonomsektionens sexmästeri
Embla - Kvinnokör som sprider glädje 

och bra stämning med deras sånger. 
Man känner igen dem på deras blåa 
toppar och hängslen. 

EsSex - SNS 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 en replokal i F-huset där 
medlemmarna kan spela allt från 
heavy metal till klassiskt. 

He - Norrländskt universalord, Att 
lägga, ställa, hänga, slå på/av. Ex. ”He 
på tv:n” eller ”He jackan på kroken”. 
Kan användas till det mesta.

Hälso6 - Hälsovetarnas egna 
sexmästeri.  Tar hand om 
sektionslokalen Hälsokällar’n i 
C-huset. Ligger under SHoL.

IAESTE - Förkortning för the 
International Association for the 

Exchange of Students for Technical 
Experience.

Idesix - I-sektionens sexmästeri. 
Annordnar fester och andra 
tillställningar för studenter under 
sektionen. 

Katakomberna - Gångarna som går 
under skolan där sektionslokalerna 
går att finna.

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 kanslier och kontor. 

Köa - Gör man utanför STUK och på 
Animaux.

LS - Förkortning för Luleå Studentkår.
Ludd - Luleå Academic Computer 

Society. Sysslar med allt som rör 
datorer. 

Luhrarne - Studentorkestern Luhrarne 
är en förening som valt att förena 
musicerande med studentlivet. Där 
finns trummor, piano, gitarr, bas och 
blåsmusiker av alla de slag. 

LukaS - Förkortning för Luleå tekniska 
universitets Kristna Studentförening. 
Finns till för alla studenter på skolan, 
vare sig du är troende, sökande eller 
tvivlande. 

LURC - Luleå University 
Reception Committee. Välkomnar 
utbytesstudenter som kommer till 
LTU. De arrangerar fester och resor 
för de ankomna. 

Muohtatjalmen - Lulesamiska för 
enstaka 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 - Ett av de två sexmätserierna 
som tillhör SHoL. De håller till i 
sektionslokalen Fällan i A-huset.

Pyrot - Pyrotekniska sällskapet vid 
LTU. Föreningen som det smäller 
om. 

Repet - Är geosektionens säxmästeri. 
De arrangerar en rad olika 
festligheter, bl.a. Geolussebalen.

Ridne - Lulesamiska för snö i träden. 
Schtan - Lokal slang för Centrala 

Luleå.
Slemmis - Studentslang för ICA 

Porsön - Butiken vid universitetet.
Snapsakademien - Föreningen med 

pojkar/killar/män som gillar att 
sjunga. De syns på olika festligheter 
och framför ljuvliga sånger i kör. 
De känns igen på sin klädsel, som är 
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 tjugo år 
utgjort ett körfundament på LTU. 
På repertoaren klassisk 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 där många 
tentor skrivs.

TKL - Förkortning för Teknologkåren 
vid Luleå Tekniska Universitet. 

Ultima Thule - LTU:s officiella 
sångbok. Medtages på sittningar och 
är användbar vid alla tillfällen.

- om du inte förstår
vad lulestudenterna säger



Till slut...

Medlem blir du lättast genom att besöka våra medlemsportaler:
medlem.luleastudentkar.com eller medlem.teknologkaren.se 

Osäker på viken kår du tillhör? Spana in sidorna 15 och 16 för 
att se vilken sektion just ditt program sorterar under

47

…vill vi bara önska dig en 
trevlig sommar och ett varmt 
välkommen hit! Vi hoppas 
att du är lika taggad på 
studiestarten som vi är. Skulle 
du ha några frågor under tiden 
så tveka inte att höra av dig! 
Vi svarar efter bästa förmåga och 
berättar gärna om hur saker och 
ting ligger till här på campus!

Vi ser fram emot att träffa dig i 
höst!
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