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?

?
Hej där!
När den här tidningen kommer ut sitter en hel generation nya 
teknologer och läser till sina allra första tentor, vilket säkert kan vara 
lite nervöst. Jag är också nervös, men inte så mycket inför tentorna som 
för att vi just släppt läsårets första Pålsjö Ängsblad som jag plötsligt 
är chefredaktör för. Hur använder man ens bokstäver som annat 
än variabler, konstanter och operatorer? Minns jag hur man skriver 
på andra språk än Java? Hur som helst är jag peppad inför året som 
kommer och jag hoppas innerligt att det finns andra som kommer att 
uppskatta det vi i redaktionen sysslar med när vi inte pluggar, kuggar 
eller halsar ur kaffemuggar.

Nog om min nervositet och ohållbara kaffekonsumtion. Temat för det 
här numret är hållbarhet i alla dess former. Vi har pratat med rektorn 
om hur en upprustning av sjön Sjøn ska göra campus mer socialt 
och ekologiskt hållbart, grävt oss in hos Kårfullmäktige för att se hur 
hållbart det är att de tar alla Kårens viktigaste beslut och passar på att 
tipsa om hur du lagar en hållbar middag eller säkrar en hållbar framtid 
på ARKAD.

Kämpa på med tentapluggandet och tänk på att för varje sak du lär dig 
idag är du ett steg närmare att rädda världen. Om en vecka får vi dansa 
loss på ET-slasque eller bara lägga oss pladask i soffan och inte resa oss 
på hela helgen. Sådant behövs också för att världen ska vara hållbar.

Njut av kaffepausen och lycka till på tentorna!

Ida Samnegård
Chefredaktör

Vad ska man fråga?
Det är en bra fråga. Här nedanför kan du se lite 
förslag!

Hur många styrdokument får plats på en 
nålspets?
På Stanford University har man lyckats tillverka 1,5 
nm höga bokstäver. Om man räknar med att en 
bokstav är lika bred som den är hög blir det 2.25 
nm2 per bokstav. På en nålspets area på ca 2 mm2 får 
det då plats 8,9*1011 bokstäver. Men man får också 
tänka på att styrdokument kan bli ganska långa, så 
uppskattningsvis får det plats 1,37 st.

Hur väljs Phøsen?
Det skiljer sig mellan sektionerna. Vissa väljer samtliga 
phøs under ett sektionsmöte medan andra enbart 
väljer overphøset, som i sin tur väljer lämpliga cophøs. 

Hur får man fram väntevärdet i MATLAB?
Använd kommandot “mean(X)”. Om det inte skulle 
fungera kan MATLAB förklara varför om du använder 
kommandot “why”.

Var finns bästa pizzan i Lund?
Svaret på den här frågan var faktiskt det sista som 
skrevs till detta nummer av Pålsjö Ängsblad. Man 
skall icke underskatta den konflikt som kan uppstå 
i pizzasammanhang! Dessutom visste vi inte om 
vi ville göra gratisreklam eller inte. Svaret förblir 
ett mysterium, men vi kan ge en ledtråd: De bästa 
pizzaställena i Lund börjar båda på V och slutar på 
-espa respektive -ed. 

Har duvor känslor?
Vi testade att ctrl-F:a “känslor” på Wikipediasidan om 
duvor och fick ingen träff så vi gissar på nej. Vi har 
dock bevittnat många duvor som äter pommes frites 
och vem har inte känslor för pommes frites?

Vad är det bästa i Lund tycker ni?
Här är vi i redaktionen inte riktigt överens. Några 
tycker Salehan och andra Lundafalafel. Vi tycker falafel 
är det bästa med Lund helt enkelt. 

Varför fiskades sjön Sjøn ur i somras?
Det är en lång historia, så vi bestämde oss för att göra 
en hel artikel om det där vi bland annat intervjuar 
LTHs rektor Viktor Öwall om projektet han driver 
som går ut på att göra sjön Sjøn lite trevligare.

Vad betyder Pålsjö Ängsblad?
En gång i tiden låg ett tegelbruk där LTH ligger idag. 
Det hette Pålsjö tegelbruk och ängarna omkring 
brukade kallas Pålsjö ängar. Tegelbruket grundades år 
1837 och revs sedan för att ge plats åt en maltfabrik 
som fanns här ända fram till 1940-talet. På 1960-talet 
byggdes LTH och än idag syns minnen från Pålsjö 
ängars historia i form av tegel, öl och inte minst Pålsjö 
Ängsblad. 

Vad är det hemligaste i Kårhuset?
Det kan vi inte avslöja här, då är det inte hemligt 
längre!

Om man gör ett hål i ett nät så får nätet 
färre hål. Är inte det sjukt?!
Pålsjöredaktionen håller med. Det är helt sjukt! Där 
har vi ett typiskt exempel på att hållbarhet kan vara 
väldigt komplext.

Har någon analyserat vattnet i sjön sjon? 
Vad var resultatet?
Självklart har man gjort det! Dock är det ännu inte 
helt klart vad det senaste resultatet visade. Läs mer på 
sidan 14!

Fråga 
Pålsjö!

Pålsjö Ängsblads redaktion fanns på plats på årets 
Kårestival och berättade för årets nollor, numera ettor (yay!) 
vad vi sysslar med. Med oss hade vi en riktigt episk frågelåda 
med discobelysning där man kunde fråga precis vad man 
ville och vi utlovade svar i nästa tidning. Idag är dagen ni 
alla väntat på. Här kommer svaren!

av hela redaktionen

Anup Pravin
Text och foto

Desirée Ohlsson
Text

Emma Kullgren
Text

Ivar Vänglund
Text

Max Viklund
Illustration

Moa Mahlberg
Layout

Niklas Wingren
Text och foto

Nico Hitson
Foto och layout

Stefan Fridlund
Text

Ingen tidning utan redaktion! Här är hjältarna som ligger bakom detta nummer 
av Pålsjö Ängsblad. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Viktor Öwall, Miklas Scholz, Ellinor Lindqvist och Andreas 
Börjesson för att de ville medverka i detta nummer.
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V-sektionen diskuterar byte av ovvefärg
På V-sektionen talas om att hålla ett diskussionsmöte 
om ett förslag till en gemensam ouverallfärg. Syftet 
sägs vara att främja sektionssammanhållningen. Vilken 
färg det blir återstår att se och vi kan bara spekulera i 
om det kommer bli en variant av blå eller något helt 
nytt? För vad får man om man blandar grönt, blått och 
svart? Svaret är brunt och det kan vara den enda färgen 
som är ledig. 

Grönt och gott
Andelen sallad fortsätter att öka, samtidigt som antalet 
körsbärstomater i dagsläget håller sig stabilt vid två. 

Icke-teknolog på heltidarpost
Heltidarposten som Huvudansvarig för utbildnings-
frågor tillsattes i början av höstterminen efter att ha 
varit vakantsatt sedan i våras. Posten gick till Marcus 
Bäcklund och det unika i sammanhanget är att Marcus 
inte är teknolog, utan studerar huvudsakligen vid 
Naturvetenskapliga fakulteten. Han var dock betalande 
medlem i Teknologkåren då han blev vald.

350-årsfest
Fredagen den 15:e september gick firandet av Lunds 
universitets 350-årsjubileum av stapeln. Det började 
på eftermiddagen med de olika fakulteternas egna 
förfester. LTH:s förfest var kring sjön Sjön i form av en 
picknick med 2 800 anställda och studenter. Klockan 
17 började det stora firandet i Lundagård med festom-
råde kring fontänen. En stor scen var uppbyggd i ett 
av hörnen och det var här kvällens underhållning ägde 
rum. Under kvällen uppträdde bland andra Linnea 
Henriksson, Ola Salo och Discokollektivet.

Andelen kvinnor bland nyantagna på LTH 
ökar
Bland de som blivit antagna till något program på 
LTH i andra urvalet HT 2017 var andelen kvinnor 
34,2 %, enligt Universitets- och högskolerådets antag-
ningsstatistik. Detta kan jämföras med 32,6 % för HT 
2016 och 30,9 % för HT2015. Allra sämst på att locka 
kvinnliga sökande var högskoleingenjörsutbildning i 
elektroteknik med automationsteknik med endast 5.5 
% kvinnor, följt av högskole- samt civilingenjörsut-
bildning i datateknik med ca 17 % kvinnor vardera. 
Vackrast statistik har nog civilingenjörsutbildning i 
riskhantering med precis 50 % kvinnor. En applåd för 
riskhantering!

En regnande nollning
Vad regnade bort under nollningen? - Vi har listan!
Den tidigare delen av uppropet.
Märkesmålningen.
Märkena i märkesbacken.
Cheertävlingen.
Delar av nollelördagen.
I princip hela vecka 2.
I princip hela vecka 3.

Nyheter NYHETER  Nyheter NYHETER Nyheter 
av Niklas Wingren & Ida Samnegård
foto Anup Pravin

av Niklas Wingren

ALTERNATIVA

Sjön Sjøn dräneras
I hållbarhetens tecken har det bestämts att sjön Sjøn inte 
är en modern symbol för LTH i sitt nuvarande skick. Det 
enklaste sättet att ta hand om detta har efter en utredning 
visat sig vara att helt enkelt tömma sjön. Projektet 
väntas förbättra hälsan märkbart för studenterna under 
Teknologkårens nollning, vilket nämnts som en avgörande 
anledning till initiativet. En annan viktig anledning är 
att den ökända fontänen inte längre kommer vara en 
skamfläck för den tekniska högskolan då ingen borde 
förvänta sig att vatten ska rinna ner i en torrlagd grop.

En förändring av campusmiljön som denna kräver 
självfallet anpassningar från studenternas sida. Först och 
främst måste namnet ändras för att undvika förvirring. De 
lämpligare namnen “gropen Gropen”, “hålet Hålet” eller 
“försänkningen Førsänkningen” är några förslag. Ön Øn 
måste såklart också byta namn, där har “pelaren Pelaren” 
nämnts.

Stora förändringar måste även göras när det kommer 
till Teknologkårens nollning. Den årliga Regattan kan 
inte längre kulminera i ett sjöslag utan något vatten. För 
att bibehålla traditioner så gott det går skulle Regattan 
och Lådbilsrallyt kunna byta tid och plats. På så vis kan 
lådbilarna köra i f.d. sjön Sjøn och sjöslaget kan ske i 
Lundagårds fontän.

KTH manipulerar vädret
Som bekant för många har Teknologkårens nollning 2017 
präglats av en ständig närvaro, nämligen regnets. Nya 
studenter har blivit tvungna att lära sig hur man cyklar 
utan att bli blöt och att ouverallen kanske inte var särskilt 
vattentät. För många kan detta ha varit den sista droppen 
för att börja överväga om Lund egentligen var rätt val. 
Åtminstone var det idén från KTH:s sida. Flera trådar 
på Flashback bekräftar att lärosätet i huvudstaden använt 
sig av vädermanipulation för att skrämma bort nyblivna 
studenter från LTH. De ska enligt vissa obekräftade 
uppgifter ha använt sig av så kallad “cloud seeding”, en 
metod för att öka mängden nederbörd i ett visst område. 
Moln som naturligt skulle ge regn över Stockholm kunde 
då på artificiell väg tvingas regna färdigt när de istället låg 
över Lund.

Det finns farhågor om att metoden har negativ 
miljöpåverkan, och med hållbarhet i fokus rekommenderar 
vi på Pålsjö Ängsblad er att inte ge igen med samma 
mynt. Istället måste vi lära oss att leva i harmoni med 
det ständiga regn som väntar oss i denna nya tid. 
Lundateknologens nya vänner är impregnering till 
ouverallen, tak över märkesmålningen och öl som tål att 
bli utblandad med vatten.

Pålsjö Ängsblad ansvarar inte för att någon av ovanstående uppgifter är 
minsta lilla verklighetsförankrade.

15-16 november       ARKAD
23-25 november       F1 Röj
9 december               Sångarstriden

20 december       Sista schemalagda skoldagen
31 december       Nyårsbalen

På gång i läsperiod 2
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En kår, ett val, ett fullmäktige, och historien upprepar sig.
Trots ett, med de senaste årens mått, hett fullmäktigeval 
i fjol som gav förhoppningar om nya tider för ett till 
historien sett stretande fullmäktige (FM), står vi mångt och 
mycket kvar i träsket och stampar. Vad är då statusen på 
FM, och vilka förbättringar kan ske? Med perspektiv från 
mitt sekreterarbord och valnämnden ska jag försöka hitta 
dessa svar.
 
I takt med höstmörkrets intåg läggs mer fokus hos 
sektionerna och Kåren centralt på stora möten och 
funktionärsval. Ett som är aktuellt för alla Kårens 
medlemmar är valet till fullmäktige där 27 ledamöter ska 
väljas fram för att vara de som tar de stora besluten som 
berör hela Teknologkåren. Intresset och kunskapen inför 
valet hos gemene medlemmar brukar dock alltid vara lågt 
och de senaste åren har valdeltagandet legat runt tio procent. 
Detta är, utifrån mandaten som FM har, skrämmande lågt 
och att ledamöterna ska kunna vara representanter för alla 
medlemmar ter sig tveksamt. Dessutom har, under många 
år, engagemanget hos de som fått förtroendet som ledamöter 
var ganska sviktande med bristfällig närvaro och stora 
fördröjningar för beslut och rapportering. Astrid Martinsson, 
ledamot i Valnämnden som ansvarar för FM-valet, säger 
att det kan vara svårt att veta, före och efter valet, vad man 
ger sig in på och vilket inflytande och ansvar man har som 
ledamot. Fast under förra året så lyckades Valnämnden få 
ordentligt med vind i seglen kring fullmäktigevalet och få 

hela 60 kandidater, varav 46 fullföljde, till de 27 ordinarie 
platserna samt tio suppleanterna, jämfört med totalt 33 
kandidater under 2015. Dessutom blev valdeltagandet det 
största i modern tid med 26,7 procent av alla medlemmar.
Detta gav nog hos många en tro på att FM kan ta kliv det 
kommande året med högre närvaro och ledamöter med 
tillgivenhet till att vara med och påverka. Även jag själv, 
som också kandiderade men inte nådde ända fram utan tog 
platsen som sekreterare istället. Men var står vi då nu, nio 
månader senare?

För varje sammanträde under våren har antal närvarande 
ledamöter minskat. Under de tre möten som hittills hållits 
under hösten har vi som bemödat oss närvara fått hålla 
tummarna att det ska komma åtminstone 14 ledamöter 
för att ett möte ska kunna hållas överhuvudtaget. Speciella 
strategier kring röstlängden har fått användas för att 
närvarande ledamöter ska kunna bli entledigade och 
suppleanter ta vid. Om än regelrätt paragrafmässigt kan 
jag ju från mitt håll känna att vi borde befunnit oss på 
starkare is. Ett annat mörkt moln på FM-himlen har varit 
det stora antalet ledamöter som lämnat uppdraget under 
året, främst nu efter sommaren. Anledningarna har varit 

olika, t.ex. åtaganden av andra poster inom Kåren eller 
utbytesstudier och examen.

Att kritisera avhoppen är inte det lättaste då det rör sig 
om ideella engagemang i skuggan av studier och alla får 
göra sina personliga val, men åtta enstaka fall får bilda en 
helhetsbild som ser lite negativ ut. Att lämna LTH genom 
utbyte eller examen eller att kliva på större poster med en 
överlappande mandatperiod är kanske något man kan ha 
framförhållning till, enligt mig.

Valdeltagandet 2016 var som tidigare nämnt högt, där W 
och K var de sektioner med högst valdeltagande. Överlag 
varierade deltagandet bland sektionerna ganska mycket 
vilket redovisas i rutan intill. Marknadsföringen kring 
valet gjordes med tyngdpunkt på att det fanns en prestige i 
vilken sektion som hade störst andel röstande medlemmar. 
Detta kunde leda till att, trots att valen marknadsförs som 
personval och inte sektionsbundet för kandidaterna så blev 
det ändå en tävling för att få sin sektion mest representerad i 
FM. Som kandidat har man trots allt flest anhängare hos sin 
egen sektion.

 
I läsande stund pågår årets FM-kampanj och det återstår att 
se hur 2018 års fullmäktige kommer verka, och med vilka 
ledamöter. Jag ber Astrid att nämna några saker som skulle 
få FM att lyfta.

Personligen tror jag att förbättringar kan göras genom att en 
talman väljs som får ett större fokus på att administrera FM 
än att Kårordförande behöver ta det ansvaret. Sen kanske 
gråzonen huruvida ledamöterna representerar sina sektioner 
eller inte kan klarna upp. Kanske att valet faktiskt utförs 
av respektive sektion och det sker en tydligare förankring 
mellan FM och sektionerna på så sätt.

Fullmäktige 2017 kommer rulla vidare, decimerade men för-
hoppningsvis i en mer än halvfull sal. Jag hoppas att du som 
läser ser till att rösta på de kandidater du vill se ta besluten 
2018. Så får vi se om historien upprepar sig igen.
 

“Får hålla tummarna att det blir 
något möte”

Det är tråkigt för kontinuiteten i fullmäktige men tyvärr är 
studietiden en väldigt ombytlig period för många där saker 
ändras snabbt, säger Astrid Martinsson. Samtidigt beror det 
också lite på anledningen till varför man vill bli entledigad 
där det finns de som man inte kan styra över.

“Det blev en tävling i att vara den 
mest representerade sektionen”

Som med mycket annat studentengagemang krävs det dels att 
man känner att man bidrar och får se resultat av tiden man 
lägger ner. Sen kanske man ska se över vilket stöd och resurser 
ledamöterna kan tänkas behöva. 

  Är det något särskilt ni i Valnämnden trycker på vid detta val?

En ambition är alltid att så många som möjligt ska rösta och 
att alla sektioner ska finnas representerade. Sen att informera 
sökande om vad posten innebär, till exempel att man väljs för 
hela nästkommande år.

av Ivar Vänglund foto Caroline Svensson

F   27,1 – 12,8
E   26,4 – 9,2
M  30,2 – 13,6
V   29,2 – 14,4
A   14,4 – 4,2
K   47,0 – 14,6

D         21,3 – 9,0
Dokt   4,1 – 0,7
ING    7,7 – 2,6
W       47,4 – 8,0
I          39,7 – 10,9
 

Antal närvarande 
ledamöter 2017:

FM1 
FM2 
FM3 
FM4 
FM5 
FM5.1 
FM6 
FM7 

22
22
19
18
17
14
15
14

Statistik

8 ordinarie
4 suppleanter

Valstatistik (andel röstande av sek-
tionen %  / andel av alla kårröster):

HALVFULL SAL,           MÄKTIGT ANSVAR

Antal avhopp:
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Den 15-16 november är det återigen dags för 
Teknologkårens arbetsmarknadsmässa ARKAD, där 
teknologstudenter kan möta intressanta företag och 
företagen kan möta intressanta studenter. 

Dock börjar ARKAD tidigare än så, för redan i början 
av november kommer det att anordnas ett flertal event 
såsom olika typer av lunchföreläsningar, pubkvällar och 
inspirationsevenemang. För att mässan ska bli så bra som 
möjligt jobbar över 370 studenter med olika uppdrag. 

Under kvällen efter den första mässdagen kommer 
den traditionsenliga ARKAD-gasquen att anordnas på 
Sparbanken Skåne Arena, där företagsrepresentanterna 
och de studenter som engagerat sig i mässan och kan 
träffas på ett mer avslappnat sätt över god mat och 
trevlig underhållning.

Till detta tillhandahåller Pålsjö Ängsblad en intervju 
med projektledaren Andreas Börjesson och en guide som 
ger dig tips på hur du får bäst nytta av ARKAD. 

Så för att få så mycket nytta av ARKAD som möjligt 
kan du läsa de här texterna, och glöm inte att titta in på 
ARKADs webbsida http://arkad.tlth.se/ och apparna på 
iOS och Play Store för att få reda på de tider, platser och 
anmälningar som är bra för just dig.

Andreas Börjesson har arbetat heltid med 
AKRAD som projektledare för mässan sedan 
starten av 2017. Nu tog han sig tid att besvara 
våra frågor om bland annat hans roll som 
projektledare, hur ARKAD håller på att växa 
och om ansvaret att axla en så stor del av Kårens 
inkomst. 

Vad är ARKAD för dig?
För mig är ARKAD den självklara mötesplatsen 
för dig som student och din framtida 
arbetsgivare. Om du besöker mässan kommer 
du att märka hur värdefull du är för företagen. 
För den som engagerar sig i projektet är 
det också ett perfekt tillfälle för personlig 
utveckling, att träffa nya vänner och stärka sitt 
personliga varumärke.

Vad gör du som projektledare?
Som projektledare är det mitt ansvar att se till 
att projektet flyter på som det ska. Primärt 
jobbar jag nära min projektgrupp och ser till att 
både dem och koordinatorerna har de resurser 
de behöver för att lösa sina uppgifter. Jag har 
också budgetansvar för hela projektet. Därtill 
är jag ansiktet utåt mot företagen och arbetar 
aktivt med att säkerställa större samarbeten med 
strategiska partners. Utöver detta utvecklar jag 
också konceptet ARKAD för framtiden. 

Hur har du varit engagerad i ARKAD 
tidigare?
2016 var jag huvudansvarig för mässa och 
logistik, och då var jag gruppledare för en av de 
tre grupperingar som finns i projektgruppen. 
Där fick jag jobba aktivt med ledarskap och 
även arbeta praktiskt. Det var också mitt ansvar 
att se till att vi hade de logistiklösningar och de 
tjänster vi behövde, exempelvis ansvarade jag 
för upphandling av den nya mattan som kan 
återanvändas i lång tid framöver.  

Vilka nyheter har du själv fått fram 
detta året?
Den stora nyheten är att vi har expanderat 
till ett till hus, vilket är E-huset. Detta är en 
följd av att vi växer till antalet utställare, och 
i höst kommer vi att vara Sveriges största 
arbetsmarknadsmässa. Allting blir större, både 
gasquen och eventen som sträcker sig från 30 
oktober fram till mässan. Vi har också satsat 

mycket på kontaktsamtalen, vilket vi tror är en 
väldigt bra kontaktyta för studenterna att få ett 
mer personligt möte med intressanta företag.

Kommer ARKAD att fortsätta växa?
Jag tror inte att ARKAD nödvändigtvis kommer 
att växa till antalet utställare, utan att mer 
fokus kommer läggas på att vidareutveckla de 
event som sker i samband med mässan. Mässan 
kommer fortfarande att knyta ihop allting, 
men jag tror att vi kommer se ett ökat intresse 
för andra mötesplatser är själva mässan. Detta 
är dock bara spekulationer och får visa sig i 
framtiden.

Hur kommer ARKAD att fungera utan 
den trogna katalogen?
Vi kommer fortfarande ha en katalog, dock 
kommer den vara digital. Detta är ett självklart 
steg framåt om man tänker på miljön. Vi har 
i år arbetat hårt med vår digitala katalog och 
app. Fördelarna med den digitala katalogen och 
appen är att det är mycket lättare att söka samt 
att man kan bokmärka sina favoritföretag.

Som jag har förstått det finns det fler 
företag som vill vara med på ARKAD än 
plats för dem. Hur väljer ni ut vilka 
företag som får plats?
Det finns ett väldigt stort intresse från företagen 
att komma hit och träffa våra studenter, vilket 
visades då mässan blev fulltecknad i maj. Vårt 
mål med ARKAD är att det ska vara till för alla 
studenter, oavsett vad man studerar eller hur 
långt man har kommit i sin utbildning. Det är 
en utmaning för att få till det, men vi strävar 
alltid efter att få en bra mix mellan företagen, 
både gällande vilka områden de arbetar med 
och hur stora de är. Exempelvis kommer det 
även vara möjligt att träffa start-ups på ARKAD 
2017!

Hur känns det att axla en så stor del 
av Kårens inkomst?
Jag tycker det känns mycket bra! Det beror dels 
på att det är lärorikt att få ett så stort ansvar för 
hela organisationens ekonomi, dels på att jag får 
bidra till att möjliggöra massor med roliga och 
utvecklande aktiviteter för studenter under hela 
året. 

SAMTAL MED PROJEKTLEDAREN
av Stefan Fridlund, foto Sebastian Wikström



PÅLSJÖ ÄNGSBLAD.  13PÅLSJÖ ÄNGSBLAD.  12

Generella tips

Läs på om företagen
Det första steget till ett lyckat mässbesök är att vara påläst. 
Det är guld värt att bekanta sig med de företag du är 
intresserad av på förhand. Passa även på att fundera ut en 
öppningsfras, gärna med anknytning till något företaget gör. 
För detta är ARKAD-katalogen ett väldigt bra hjälpmedel, 
men även företagens hemsida innehåller mycket värdefull 
information.

Uppdatera din LinkedIn-profil
Rekryterare använder idag aktivt LinkedIn för att se över 
potentiella kandidater. Det är därför en bra idé att se till att 
din profil är aktuell och uppdaterad med viktig information.

Klä upp dig för tillfället
Givetvis ska du bära kläder du är bekväm i, men klä 
gärna upp dig lite grann. Detta ger ett seriöst intryck hos 
företagen och är också perfekt om du vill fotograferas för en 
professionell bild.

Planera in tid för mässbesök
Se över ditt schema innan mässan för att se om du har några 
luckor. Om du planerar in tid för ett mässbesök är chanserna 
större att du tar dig tiden till det.

Var öppen för nya intryck
Även om du i förväg tänkt ut vilka företag du vill besöka så 
är det alltid en bra idé att hålla ett öppet sinne. På mässan 
finns många spännande företag, var inte rädd för att låta 
dem stjäla din uppmärksamhet!

För dig som är i början av din 
utbildning

Utforska dina möjligheter
Om du är i början av din utbildning har du ypperliga 
möjligheter att utforska vilka olika företag det finns som 
rekryterar från LTH. Se ditt besök på mässan som ett sätt 
att få en bild av vilken uppsjö av intressanta företag som vill 
anställa dig efter din examen!

Leta efter intressanta sommarjobb
Många företag öppnar ansökan till sina sommarjobb tidigt 
på vårterminen, men redan under ARKAD har du chans 
att utforska sommarjobbsmarknaden! Passa på att fråga ut 
företaget just du är intresserad av att jobba för.

Gå på jakt efter mässans bästa giveaways
Vad vore en mässa utan gratisprylar? Utmana kompisarna 
i att hitta mässans bästa giveaways och få en inledande 
kontakt med ett företag på köpet!

För dig som kommit lite längre i din 
utbildning

Knyt nya kontakter och bredda ditt nätverk
Att ARKAD är den största mässan i sitt slag gör den till en 
oslagbar plats för nätverkande. Ta tillfället i akt och knyt 
viktiga kontakter för framtiden.

Besök karriärrummet
I karriärrummet kommer du ha möjlighet att ta en 
professionell bild som du kan använda till bland annat 
CV och LinkedIn. Därefter kommer du ha chans att 
samtala med en karriärcoach för att slipa på ditt personliga 
varumärke. Avslutningsvis kommer det finnas möjlighet att 
delta i en utlottning med fina priser!

Inspireras till val av specialisering
Om du börjar närma dig din specialisering men fortfarande 
inte vet vad du ska välja kan du kanske hitta inspiration 
på ARKAD. Passa på att få företagens synvinkel på hur de 
resonerar kring olika specialiseringar och vad de kan leda till 
för jobb. 

För dig som är i slutskedet av din 
utbildning

Gå på företagssamtal
En guide till ARKAD vore inte komplett utan att nämna 
en av de absolut bästa kontaktytorna som finns för 
kvalitativa möten, nämligen kontaktsamtal. Du får chansen 
att sitta ostört med en eller flera företagsrepresentanter 
för att samtala om era visioner och vilka möjligheter som 
finns inom organisationen. Det är inte ovanligt att ett 
kontaktsamtal senare leder till ett jobb eller internship!

Gå på jakt efter spännande exjobb
Bland företagen på ARKAD finns mängder av intressanta 
exjobb som väntar på att hittas av rätt student! Om du inte 
hittar det du söker bland de förslag företagen har presenterat 
så är detta ett perfekt tillfälle att föreslå dina egna idéer till 
exjobb.

Inled en kontakt för fortsatt rekrytering
Om du går ditt sista år på LTH börjar det bli hög tid att 
tänka på tiden efter examen. Många rekryteringsprocesser 
drar igång i samband med ARKAD vilket gör det till ett 
perfekt forum för att inleda en ansökan.

Några avslutande ord
Vi hoppas att de tips du tagit del av i denna guide 
upplevs som värdefulla och att du är redo att visa 
företagsrepresentanterna hur deras framtida medarbetare 
ser ut. Oavsett om du precis har börjat dina studier eller 
förbereder dig för att skriva exjobb så finns en plats för dig 
på ARKAD 2017. Avslutningsvis vill vi uppmuntra dig till 
att våga visa vad du brinner för! Ett lyckat möte uppstår när 
dina och företagets värderingar sammanstrålar.

Vi ses på mässan!

av Andreas Börjesson projektledare för ARKAD 2017
foto Sebastian Wikström

Att utforska vilka möjligheter som finns inom yrkeslivet 
efter tiden på LTH är något som görs bäst på ARKAD, 
men ett besök på en arbetsmarknadsmässa kan vara 
en upplevelse av lika delar spänning och rädsla. 
Vad är det bästa sättet att inleda ett samtal med en 
företagsrepresentant? Vilka möjligheter till kvalitativa 
möten finns det utöver själva mässan? Vilket företag har 
egentligen bäst giveaways? 

Med denna guide vill vi sänka tröskeln för ett besök på 
ARKAD genom att ge konkreta tips inför ditt mässbesök. 
Vi har valt att dela upp tipsen efter hur långt du har 
kommit i din utbildning men uppmuntrar dig att ta del 
av all information oavsett årskurs om du är intresserad.

Guide till ARKAD
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SJÖNSJØN
I ett nytt projekt som LTH:s rektor Viktor Öwall har initierat ligger fokus på att främja 
växtlivet och skapa en hållbar social miljö kring sjön Sjön.

Det är dagen före Lunds Universitets 350-årsfest och LTH:s stora picknick, regnet 
har fallit nästan oavbrutet i flera dagar och lerpölarna som vi ska picknicka i börjar 
bli veckans stora snackis. Vattnet i sjön Sjön är bara centimeter ifrån att översvämma 
ön Ön och märkesbacken, som regnade bort samma dag som den målades, är en 
flod igen. Jag cyklar medströms ned till Gamla Biskopshuset, som numera är Lunds 
universitets representationshus och klampar in med plaskblöta kläder. Vi har fått 
möjlighet att prata med LTHs rektor, Viktor Öwall, om just det som verkar vara 
temat för dagen: vatten. Närmare bestämt ska vi prata om sjön Sjön, den vattenpöl 
som just idag nästan översvämmat en stackars telefonkiosk. Viktor driver ett 
projekt med syfte att göra sjön Sjön till en trevligare plats för både student-, växt- 
och djurliv. 

Om projektet
Hur han fick idén eller hur det började vet Öwall inte riktigt, han beskriver 
invigningen av  bryggorna vid sjön Sjøn som en tankeväckare. När han var 
inspektor för Teknologkåren skulle han enligt traditionen dricka av vattnet i 
sjön Sjøn, men efter att några bioteknikstudenter varnade om vattenkvalitén 
stod han över. “De ville ju att inspektorn skulle dricka vattnet men det gjorde 
jag inte, jag fuskade. Det sa studenterna till mig, drick för fan inte det!” 
säger Öwall och skrattar. 

På de olika institutionerna vid LTH är det många som håller på med 
vatten och då tänkte han att man borde kunna göra något åt sjön Sjøn. 
Han började prata med lite folk, men inte så mycket hände, berättar 
han. Sedan kom Miklas Scholz som ny professor på LTH och han hade 
utan att Viktor Öwall visste om det redan satt igång med arbetet. Del 
träffades över en lunch och pratade mer om projektet. Scholz hade 
grävt upp sediment från sjön Sjøn som redan fanns för analys i ett 
växthus på Biologiska Institutionen.

När vi mejlade Miklas Scholz utmärkte sig hans engagemang och 
han erbjöd sig genast att bidra till vårt arbete med artikeln. Här 
intill kan du läsa Miklas beskrivning av projektet.

av Desirée Ohlsson och Ida Samnegård 
foto  Claudio Gandra, Niklas Wingren & Anup Pravin

Biological revitalization of  clay pits such 
as the lake Lake by applying ecological 
engineering solutions is a viable option

Abborrar ska rena

Overview of  Research Linked to 
the Lake Lake
Old clay pits are often filled-up with road runoff and groundwater and commonly 
lack sufficient organic matter to support a diverse flora and fauna, which supports 
good water quality. Pollutants may be released from sediments when environmental 
boundary condition change. Contaminants within these ecosystems may pose a long-
term risk to the aquatic environment.

Prof. Miklas Scholz (Division of Water Resources Engineering, Faculty of Engine-
ering, Lund University) states that “Biological revitalization of clay pits such as the 
lake Lake by applying ecological engineering solutions is a viable option”. Therefore, 
his team is operating a series of diverse experimental wetland ponds to study the 
relationship between sediment, lake water and floating plants to assess the opportu-
nity of removing contaminants with the help of aquatic vegetation. Furthermore, the 
removal of benthivorous fish, which due to their feeding behaviour leads to elevated 
concentrations of suspended solids, is studied.

Moreover, Miklas also highlights his research on simulation of future climate change 
scenarios on experimental wetlands within climate control chambers at Lund Univer-
sity. He claims that “A climate model analysis for Sweden indicates that temperature 
increases can be up to 6°C until the next century, unless emissions of greenhouse ga-
ses are reduced. It follows that precipitation in Sweden is predicted to increase by up 
to 40 percent over the next century. During the summer, precipitation for southern 
Sweden is expected to decrease. Climate change will have a detrimental impact on 
wetland systems.”

Therefore, his project also aims to assess climate change adaptation strategies for 
semi-natural wetlands treating storm water run-off obtained from the lake Lake to 
improve water quality. Different components of wetland ecosystems are assessed at 
mesocosm-scale levels under different climate change scenarios.

Miklas Scholz
More information
miklas.scholz@tvrl.lth.se 
0703435270, 0462228920

Biological revitalization of  clay pits such 
as the lake Lake by applying ecological 
engineering solutions is a viable option
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Farliga ämnen och fiskar
Om det visar sig att det finns farliga ämnen i sjön Sjøn 
kommer man kartlägga vad det är och se om det går att 
göra något åt problemen. “Att ta reda på vilka ämnen som 
fanns i vår sjö var en del av projektet och en annan del var 
att fiska upp fiskarna.” säger Viktor Öwall. De fiskarna 
som fiskades upp i somras var karpar och det gjordes av 
anledningen att karpar gräver runt i bottensedimenten 
och rör upp så att annat djur- och växtliv hämmas. Istället 
berättar Viktor att de nu ska släppa in ett antal abborrar, 
som ska vara med och göra det möjligt för vattenväxter att 
leva i sjön. I samband med det ska också de sista karparna 
som man missade i somras fiskas upp. 

Social hållbarhet i fokus
Vi frågade Viktor varför sjön Sjøns välmående är så viktigt 
för honom och för andra anställda och studenter på LTH. 
Han berättar om hur vi pratar mycket om hållbarhet 
samtidigt som vi har ett sådant sunkhål mitt på campus 

och att en del av projektets syfte är att skapa en mer 
levande campusmiljö.  Han nämner även att “Alla som 
gått på LTH känner ju någon relation till sjön Sjön” och 
att det motiverar och gör projektet extra kul. Viktor passar 
på att tillägga att hållbarhet inte bara syftar på ekologisk 
hållbarhet utan att det är ett av flera projekt med fokus på 
social hållbarhet på campus. Han berättar om en tävling av 
SUDes, Sustainable Urban Design, i samarbete med LTH, 
Akademiska Hus, Lunds Kommun och Axel and Margaret 
Ax:son Johnson Foundation, där studenter utformat och 
tävlat med sina planer på hur man kan omforma området 
kring kårhuset. “Det är inte bara hållbarhet i det här som 
att sortera sopor utan det är mer hållbarhet som i hur man 
möts och mötesplatser, det är liksom ett större perspektiv.” 
säger han. Då vi pratade med Viktor hade vinnaren ännu 
inte presenterats. 

Pengar
Social och ekologisk hållbarhet i all ära, men är projektet 
ekonomiskt hållbart? Det funderade vi såklart över, och 
Viktors svar på frågan vad projektet skulle kosta var 
betryggande: “Det ska ju inte påverka så det utarmar våra 
grundutbildningar eller något sånt, utan det är ju mer ett 
relativt litet projekt som kanske ändå kan ge ett trevligt 
inslag på LTH.” Han kommenterar också att resultaten från 

Jag måste säga att jag blev 
förvånad när jag hörde att det 
var något som kunde leva i den.

vattenproverna, som just nu inte verkar visa lika allvarliga 
resultat som man förmodat, kan påverka vad totalkostnaden 
kommer att bli. Vem som ska betala är inte helt klart ännu, 
eftersom det är Akademiska Hus som förvaltar marken och 
LTH som driver projektet. 

Blå Flagg
När vi frågar om sjön Sjøn någonsin varit en välmående pöl 
skrattar Viktor och säger: “Inte sen början på 80-talet när jag 
började! Men det vågar jag inte svara på faktiskt. Jag måste 
säga att jag blev förvånad när jag hörde att det var något som 
kunde leva i den.”

Ändå verkar det finnas hopp för vår älskade sjö. En 
gång fanns så mycket hopp (eller ironi) att en motion 
om att ansöka om Blå Flagg för sjön Sjøn diskuterades i 
Kårfullmäktige. Blå Flagg är en internationell miljömärkning 
för stränder och småbåtshamnar och några av kriterierna 
som behöver uppfyllas för att få märkningen är att 
information om badvattenkvaliteten ska finnas väl synlig, 

vattenprover ska utföras upp till var 30:e dag under 
badsäsong, det får inte finnas något flytande skräp och 
vattnet får inte överstiga en viss halt av ett antal specifika 
bakterietyper. Listan fortsätter i ett 36 sidor långt dokument. 
Med andra ord är det ett drömscenario vi beskriver, men vi 
kunde ändå inte låta bli att fråga rektorn om han tror att det 
en dag kan bli verklighet. “Det vågar jag inte svara på. Men 
det hade ju varit roligt!” svarar han.

Med den frågan avslutar vi intervjun och tackar för att 
Viktor ville dela med sig av sina tankar och planer om sjön 
Sjøns framtid.

Säga vad man vill om sjön Sjøn, men den kommer nog alltid 
att vara en symbol för alla sociala, kreativa och ibland lite 
sunkiga påhitt som gör vår tid på LTH till det där lilla extra. 
Vi i Pålsjöredaktionen är hur som helst taggade på att se 
resultatet av rektorns projekt och kanske blir även sjön Sjøns 
Sportfiskeförening glada när de får upp sin första abborre. Vi 
får se!

Visste du detta om sjön 
Sjøn?
• Sjön Sjøn är ett gammalt lertag från tiden då det 
låg ett tegelbruk där LTH ligger idag.

• I en krönika i Sydsvenskan påpekas att sjön 
Sjøns humoristiska namn enligt svenska skrivregler 
borde skrivas sjön Sjøn, vilket helt skulle förstöra 
humorn i namnet enligt krönikören Andreas 
Ekström.

• Fram till 2012 arrangerades wakeboardtävlingen 
Lund Wakefest årligen av Lunds 

Extremsportarsällskap i sjön Sjøn. En annan 
sport som utövats i sjön är segling under sjön 
Sjön Ocean Race 2015, som olyckligt nog råkade 
sammanfalla med den enda dagen i världshistorien 
(typ) som det inte var någon vind alls i Lund.

• De stålkonstruktioner som finns vid norra delen 
av sjön Sjøn uppfördes 1968 och var menat som 
ett vattenkonstverk där stora glasskivor skulle leda 
vatten från den lilla pölen norr om sjön Sjøn ner 
till själva sjön. Kul idé, men glasskivorna höll inte 
för vattentrycket. Stora summor pengar lades i att 
reparera konstverket gång på gång men i augusti 
1996 rann vatten över konstverket en sista gång 
innan man gav upp helt.



PÅLSJÖ ÄNGSBLAD.  19PÅLSJÖ ÄNGSBLAD.  18

* Hejsan! Vad ar Lund Sustainable Engineers 
for nagot?
Lund Sustainable Engineers (LSE) är en fri 
studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. 
Vi utvecklar studenters intresse och engagemang 
för miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör 
vi genom att arrangera föreläsningar, seminarier, 
etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner. Vi 
är en plattform där studenter nätverkar, delar idéer 
och erfarenheter som formar hållbara perspektiv som 
kan tas med till såväl yrkesliv som kompiskrets.

* Man pratar ofta om ekologisk, ekonomisk och 
social hallbarhet. Hur jobbar ni med dessa 
tre?
Vi i LSE fokuserar först och främst på hållbarhet 
inom miljöperspektivet och anser att en förändring 
måste ske för att minska tärande av jordens resurser, 
därför handlar de flesta av våra föreläsningar och 
projekt om ämnen relaterat till detta. Är man sugen 
på att veta mer om social hållbarhet är vår etikpub 
ett prima event att gå på även om den ibland kan 
komma att handla om ekonomisk hållbarhet. Vår 
senaste etikpub handlade om bitcoins och framtida 
pengasystem. 

* Beratta om er miljomarkning for 
sektionerna! ar det nagon sektion som fatt 
miljomarkningen annu?
Vår miljömärkning för sektionerna på LTH kallas 
Sektionsgrodan och projektet har varit igång inom 
LSE sedan 2016. Projektet har haft utgångspunkt 
i Hållbart Universitets lyckade koncept 
Nationsgrodan, en miljömärkning för Lunds 
studentnationer som startade 2009. Syftet med 
Sektionsgrodan är att öka miljömedvetenheten bland 
studenter samt minska sektionernas miljöpåverkan, 
just en miljömärkning kan ses som ett verktyg för 
att underlätta och systematisera miljöarbete. För 
att få denna märkning behöver sektionen uppfylla 
vissa strukturella krav, som att ha en miljöpolicy 
och utse en kontaktperson. Sedan finns också ett 
gäng poängsatta kriterier att uppfylla. Många av 
kriterierna uppfylls redan av sektionerna men tanken 
är att kriterierna bidrar till att hållbarhet främjas och 
vidareutvecklas inom sektionens verksamhet.
I dagsläget har ingen sektion blivit miljömärkt 
än. Många sektioner har dock kommit igång med 
miljöarbetet, så nu återstår det att se vilken sektion 
som får äran att bli den första miljömärkta sektionen 
på LTH. Spänningen är olidlig! 

lund 
sustainable 
engineers * Vad tycker ni att teknologkaren skulle 

kunna gora battre i sitt hallbarhetsarbete?
Teknologkåren är duktiga med den sociala aspekten 
av hållbarhet, det finns kollegier och policys för 
likabehandling och att få in utbytesstudenter på ett 
bra sätt. Det är synd att dessa delar av kåren inte 
visas upp mer dock! Sedan är det självklart alltid 
eftersträvansvärt att arbeta för en större mångfald 
mot ett normativa könsuppdelningar bland 
studenter.

Vad gäller miljömässig hållbarhet finns det å 
andra sidan en hel del som skulle kunna utvecklas. 
Förvisso har teknologkåren en miljöpolicy, men ett 
mer strukturerat miljöarbete saknas. I jämförelse 
med hur strukturen för likabehandling- och 
jämlikhetsfrågor ser ut, tänk om det hade funnits ett 
miljökollegium som samordnade alla sektionernas 
miljöansvariga! Eller tänk om en heltidare hade som 
en av sina uppgifter att samarbeta med ledningen för 
LTH just i miljöfrågor! 

Vi anser att hållbarhetsaspekter i utbildningen 
skulle kunna drivas på hårdare av kårens 
utbildningsansvariga. Inom LSE pågår nu ett 
projekt kring att införa etik och hållbarhet som 
en del av utvärderingen av utbildningen här 
på LTH. Att sådana viktiga aspekter tas med i 
ingenjörsutbildningarna borde även kåren ha intresse 
av, inte bara vi inom LSE!

* Hur kan man som nyexaminerad ingenjor 
vara saker pa att man hamnar pa en 
arbetsplats som har fokus pa hallbarhet?
Detta är supersvårt! Arbetsplatser kan idag gömma 
sig bakom hållbarhetsarbete som kanske i grund och 
botten faktiskt är långt ifrån hållbart. Det viktiga är 
att man som nyexaminerad ingenjör inte glömmer 
bort att fortsätta tänka kritiskt och speak up! 
Sedan ser vi gärna att man istället för att bojkotta 
arbetsplatser ser en möjlighet i att skapa förändring. 

* Vad ar era basta tips till en teknolog som 
vill bli en hallbar ingenjor?
Läs på, prata med insatta människor, gå på 
föreläsningar, workshops, you name it! Lär dig om 
allt som har med hållbarhet att göra och se till att 
tillämpa dina nyfunna kunskaper i praktiken och 
sluta aldrig förändras och förändra. Ett hett tips att 
gå med i LSE, vi kan hjälpas åt att sätta hållbarhet 
på agendan och verka för förändring!

* Hur gor man om man tycker det later 
roligt att engagera sig i Lund Sustainable 
Engineers och vill vara med?
Vill du bli aktiv medlem går du in på vår 
hemsida lundsustainableengineers.se, fyller i 
medlemsformuläret och blir aktiv medlem. 
Det går alltid jättebra att höra av sig till vår 
projektkoordinator om man har frågor kring 
projekten och engagemang. Den mildare skaran som 
tycker att LSE:s arbete låter vettigt men inte själva 
kan vara aktiva medlemmar stöttar oss lättast genom 
att Gilla  LSE:s facebook-sida, trycka på Gilla och 
bli stödmedlem via vårt formulär som finns på 
samma sida. Ju fler medlemmar vi är desto mer 
resurser får vi till att hålla föreningen vid liv och att 
fortsätta sprida hållbarhet. 

sektionesgrodan

Hälsningar från
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av Ellinor Lindqvist, Ordförande LSE
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" När jag lagar dessa i korridoren vill 
alla provsmaka! " -Emma

Hemma hos Emma

Att äta vegetariskt  har uppenbara fördelar. Inga djur 
behöver fara illa, det är bättre för miljön och det är 

billigare. Men framförallt, det är SÅ gott. 
Det här är ett av mina absoluta favoritrecept, som nästan är 
godare än min mormors egna köttbullar.  Det är dessutom 

enkelt och smakar bäst med egen tomatsås till. 

Hemma hos Emma

Fetaostbollar
1 riven gul lök

1 ägg 
150 g fetaost

2 dl mjöl
1 dl ströbröd
2 tsk oregano
1/2 tsk salt

olivolja till stekning

Tomatsås
1/2 dl olivolja

1 hackad gul lök
2 skivade vitlöksklyftor

1/2 hackad röd chili
1 pkt krossade tomater 

1 msk socker
1 tsk oregano

Hetta upp olivolja i en kastrull och stek lök, vitlök och 
chili utan att de får färg i 2 min. 

Häll i tomater och socker. Koka upp och sjud under lock 
i ca 20 min.  Tillsätt oregano och smaka av med salt och 

peppar.

Bland alla ingredienserna till fetaostbollarna och forma 
till bollar. Hetta upp olivolja i en stekpanna och stek på 

medelvärme i ca 8 min.

Koka spaghettin enligt anvisning på förpackning.
Häll tomatsåsen över spaghettin och toppa med 

fetaostbollarna. 

Servera med riven parmesan. 

Fetaostbollar 
med spaghetti och tomatsås

av Emma Kullgren, foto Moa Mahlberg



PÅLSJÖ ÄNGSBLAD.  22

 125 g mörk choklad

100 g rumstempererat
smör

3 dl socker

2 ägg

2 msk kakao

1 tsk vaniljsocker

1 dl vetemjöl

100 g valnötter

100 g vit eller mörk 

choklad

Förra året fick jag exakt samma bok om choklad från 
två av mina vänner. Det här receptet kommer från den 

boken och är helt fantastiskt gott.

ingredienser

Kladdkaksbrownies
med extra mycket kärlek

“Jag tror att alla behöver 

mer choklad i sitt liv!“

Sätt ugnen på 175 grader. Hacka 125 g choklad och 
smält den på låg effekt i mikron. Rör ihop smör och 
socker. Vispa upp äggen i en separat bunke. Arbeta 
in det uppvispade äggen i smörsockret lite i taget 
och rör därefter i den smälta chokladen. Sikta kakao, 
vaniljsocker och vetemjöl och rör försiktigt ner i 
blandningen.

Hacka 100 g choklad och valnötter grovt och vänd 
ner i chokladsmeten. Lägg ett bakplåtspapper i botten 
på en fyrkantig form, 24 x 24 cm. Häll smeten och 
grädda kakan i 27-30 min. När kakan är klar ska den 
fortfarande vara lite lös i mitten.

Låt svalna och skär upp i bitar. 

HallbarhetsQuiz
Vad av följande är det bästa att äta med 
tanke på klimatet?
 • Potatis 
 • Ris
 • Bulgur

Vad har pastans form för inverkan på 
klimatet?
 • Det finns former som lättare går   

 sönder och det leder till ökat svinn.
 • En del former gör så att    
 förpackningarna inte kan fyllas upp  
 helt och hållet.
 • Vissa former måste koka                                        
längre än andra och det leder 
till ökad energianvändning vid 
tillagning.

 
 
Vilken del av grisköttsproduktionen har 
störst påverkan på vårt klimat?
 • Jordbruk 
 • Transport
 • Slakt

Hur är det vanligaste sättet att namnge 
palmolja i ingrediensförteckningen?
 • Palmolja
 • Anges ej
 • Vegetabiliskt fett
 
Hur många jordklot skulle behövas om 
alla levde som medelsvensson?
 • Två
 • Tre
 • Fyra

Vilket av följande påståenden är korrekt?
 • Transporttid är avgörande för 

mängden utsläpp, inte sträckan i 
km.
 • Bästa färdmedlet ur 
klimatsynpunkt är tåg eller båt, 
därefter lastbil, därefter flygplan.
 • Transport med flyg och båt har 
ungefär samma påverkan på 
klimatet.

Hur vet man att man väljer fisk från 
hållbara bestånd?
 • Att fisken är köpt i fiskbilen.
 • Att fisken kommer från nordiska 

leverantörer.
 • Att fisken är KRAV eller MSC-märkt.

Vilket statligt företag släpper ut nästan 
dubbelt så mycket CO2 som hela 
Sverige?
 • LKAB
 • SAS
 • Vattenfall

Hur mycket lägre miljöpåverkan har 
smörgåsmargarin i jämförelse med en 
produkt som är smörblandad?
 • 15 %
 • 35 %
 • 65%
 
Varför är vegetabiliska livsmedel bättre 
än kött och fisk ur klimatsynpunkt?
 • Vegetabiliska livsmedel har längre 

hållbarhet.
 • Man hoppar ett led i kedjan och 
äter istället ”fodret” direkt.
 • Att äta grönsaker medför mindre 
svinn. 

 
Rätt svar: 1. Potatis 2. En del former gör så att förpackningarna inte kan fyllas upp helt och hållet. 3. Jordbruk 4. Vegeta-
biliskt fett 5. Tre 6. Bästa färdmedlet ur klimatsynpunkt är tåg/båt, därefter lastbil, därefter flygplan. 7. Att fisken är KRAV 
eller MSC-märkt. 8.  Vattenfall 9.  65% 10. Man hoppar ett led i kedjan och äter istället ”fodret” direkt.
 

.
Hållbarhet, hållbarhet och hållbarhet. Det 
snackas mycket om att vara klimatsmart, bry 
sig om miljön och göra hållbara val. Vad vet du 
egentligen om att vara klimatsmart? 

Upp till bevis! Hur många rätt får du på Pålsjö 
Ängsblads hållbarhetsquiz?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.

10.

av Emma Kullgren

kram Emma
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8

the Internationall Pages

Welcome to the 
international pages!

Summary of this issue
We wish we had time to translate the entire magazine. See 
this as an excellent opportunity to decide on what you would 
like to practice your Swedish skills on trying to translate.

If you have questions or ideas about the content or if you 
are interested in writing, photography or design and want to 
join the editorial, contact us at palsjo@tlth.se.

4

5
Answers to the questions we got in our 
super amazing question box at the union 
fair during the introduction. Here we 
reveal the best pizza and falafel places in 
Lund and tell you what our name Pålsjö 

The team behind this 
issue of Pålsjö Ängsblad 
and the editorial.

6
News page including discussions of a change 
in overall-color for the V guild, statistics 
of the ratio of men and women beginning 
at LTH this year, a report from the Lund 
University 350 years jubilee party, a student 
from the faculty of science elected Head of 
Educational Advocacy as well as a list of what 
rained away during the introduction weeks.

The best fake news you’ve ever read. Including 
plans to drain the water of sjön Sjøn and KTH 
(Royal Institute of Technology in Stockholm) 
manipulating the weather in Lund. 7

Review of the TLTH Representative Council 
(Kårfullmäktige). There has been many 
withdrawals and low attendance at the meetings 
this past year which is a surprising result after the 
high voter participation last year. The election of 
a new Representative Council is coming up and 
Ivar Vänglund, secretary of the Representative 
Council, discusses how changes could be made 
to improve the involvement of union members as 
well as elected representatives.

10
Guide to ARKAD, the annual career fair 
organized by the student union, that takes 
place on the 15th through 16th of Novem-
ber. Here one will be able to customise 
their visit at the fair depending on what 
goals you have with your visit and how 
close you are to graduating. Furthermore, 
there’s an interview with the project leader 
of ARKAD, Andreas Börjesson, focusing 
on the work and challenges of leading the 
fair, that involves about 170 companies 
and 400 volunteering students.

14
Interview with the principal at LTH, 
Viktor Öwall, about his project on 
cleaning up sjön Sjøn (the lake Lake) 
to improve both the ecological and 
social sustainability of the area. The 
water quality of sjön Sjøn is known to 

be bad. However, many student traditions are somehow 
related to the lake and the brown water is not stopping 
the students from swimming in the lake. As part of the 
project initiated by the principal, the carps in the lake will 
be replaced by perch. The purpose of this is to support 
underwater vegetation because perch don’t dig up the 
mud and therefore more light will be allowed to reach the 
bottom of the lake.

20
Recipes for sustainable and 
delicious food and fika.

23
A quiz where you can test your 
sustainability knowledge.

These pages are written by and for the amazing international 
students of LTH. Pålsjö Ängsblad is a magazine by the 
student union at LTH, TLTH, with the purpose to provide 
information about events and news around LTH and TLTH 
in particular, as well as reviewing the activity of the student 
union itself and its events. 

The theme of this issue is sustainability, a word that seems to 
have a billion interpretations that all have the same goal: to 
save the world. Since engineers will save the world one day, we 
all deserve a good time during our studies. Pålsjö Ängsblad’s 
contribution to that is to provide our international students 
with the opportunity to speak up and stay tuned about what’s 
going on in and around the student union. These pages are for 
you. Enjoy!

Ida Samnegård
Editor in Chief 
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OikOs Lund President:
Lea kauffmann de Vries

Oikos Lund is a student organization focusing on the 
topic of sustainable business. We empower students to 
understand the concept of sustainability in economics and 
management through our projects and event. The Oikos 
Lund chapter is part of the larger oikos 
International network, founded 1987 at University of 
St.Gallen in Switzerland. Oikos believes that social, 
ecological and economic sustainability are essential 
elements for a better tomorrow. In Lund we try to engage and inspire as many students 

as possible to make sustainability a constant companion 
in their future decisions. oikos Lund brings together 
students interested in environmental, social and financial 
sustainability and responsible business. We empower 
students to understand the concept of sustainability in 
economics and management through our different projects, 
this may include lectures, breakfasts or other events.

Oikos strengthens action competence for sustainable 
development among young decision makers. To target this 
objective, oikos wants to:
(1) increases awareness for sustainability opportunities 
and challenges focusing on students of economics and 
management,
(2) fosters their ability not only to analyze long-term 
economic, environmental and social trends, but also 
implement sustainability-driven innovation,
(3) creates institutional support for these learning processes 
through the integration of sustainability issues in research 
and teaching at the world’s faculties for economics and 
management.

My name is Lea and I am Dutch and German and grew up 
in Brussels. I have a background in Economics and I am 
pursuing a MSc in Economic Development and Growth 
here at Lund University. My practical 
experiences have included the public, private and third 
sector over 4 continents and have taught me how the topic 
of climate change and environmental 
sustainability transcend every sector and country on earth. 
As president of oikos Lund I hope to do my part this year 
and leave Lund and its students hopefully a little more 
sustainable than I encountered them. 

As many of our members are international students and 
this creates a high turnover of students within the 
organisation. This year we have a completely new board. 
We want to work towards building a lasting organisational 
structure that will allow oikos Lund to constantly consist 
of students that have experience within the organisation. 
Furthermore, we want to update our website as well as 
improve our visibility among Lund’s students.

oikos Lund also recently became part of the UN’s youth 
initiative, the Sustainable Development Solutions 
Network (SDSNyouth), with which we would like to 
further explore opportunities for increasing oikos Lund’s 
impact on campus. 

Oikos Lund also recently became part of the UN’s youth 
initiative, the Sustainable Development Solutions Network 
(SDSNyouth), with which we would like to further explore 
opportunities for increasing oikos Lund’s impact on 
campus. 

The organisation is rather new in Lund and only started 
end of 2014. Since then a number of successful events have 
included a series of ‘oikos & Pizza’ evenings 
consisting of a lecture and pizza slice for participants. One 
of the successful events of last year was the clothes swap 
organised as part of the ‘Fashion Revolution’ movement 
at Lund University. Further events have included the 
‘Sustainable Breakfast & Book Swap’ and the oikos Movie 
Evenings.

What is happening in the 
organisation now?

We are a very international organisation with students from 
all over the world. While many of us also have different 
academic background, what binds us together is our 
interest and engagement about current issues in the world 
which affect everyone. Sustainability is about making sure 
that our world will remain intact for the next generation, 
we want to play our part in making sure that this idea 
transcends all Lund University student’s future decisions.

Oikos Lund is looking for people interested in 
sustainable economics and management to help develop 
the organisation into a real game-changer at Lund 
University. We aim to spread knowledge regarding 
sustainability on a small and large scale. The modus 
aperandi within Oikos Lund is CREATIVITY - we are 
an organisation that operates on being professional, but 
we also never stop looking for newer and better ways 
of doing things. If you have ideas, we want them. If you 
just want to help out, great! If you are interested in the 
message of sustainability and want to become involved 
in our innovative student organisation, write us an 
email!

What do you expect from the students 
that wish to join the organisation?
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Lund uniVersity

Orientation 2017

OrientatiOn Week 
Orientation week started with Arrival Day, all the international 
mentors received new students and helped in all the process until 
dropping them to their accommodations. And the next days were 
awesome with many activities from Lund International Desk, 
international Mentor Groups, Studentlund Fair and Nations. 

There were excursions arranged by the different faculties and from 
the International mentor groups, where we explored the wonderful 
countryside and visit places of special interest in the Skåne region. 
These activities gave chance to learn more about Swedishness, 
Culture and Lund to make new friends.

The international coordinators arranged a meetings with faculties 
to know about the study plans and get settled with books at Lund. 
And LTH arranged activities with their specific programmes and 
introduced programme. 

Student Association Fairs, where we meet the different Lund 
organizations and choose what we are interested in. It was 
really wonderful experience to see the student nations and their 
dedication to engage students in other activities to enjoy the 
student life at Lund.

Some activities like fika to know each other 
and to taste the Swedish food, where some of 
them thought us to prepare some traditional 
Swedish dishes. And late night parties, BBQ 
at different corridors arranged by nations 
and international mentor groups were lively.

And activities from the International Desk 
like treasure hunt, walking tours and visits to 
Lund cathedral were helpful. The activities 
from TLTH with guilds were really awesome 
which gave an entirely different experience in 
celebrating and enjoying the student life at 
Lund.

How was your experience of your 
first weeks in Lund?  Let us know 
at palsjo@tlth.se!

by Anup Pravin
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av Max Viklund

Tecknologen

Efter ungefär en månads tid av lek och fest är 
nu nollningen över. För dig som precis börjat 
studera vid LTH kanske det kan kännas lite 
tomt, vad händer nu liksom? Du som redan 
studerat ett år eller mer vet att det roliga inte är 
slut bara för att nollningen är det.

Just nu kanske ditt största fokus är tentorna efter 
terminens första läsperiod, men de varar faktiskt 
inte för evigt. När tentorna väl är över brukar 
detta firas med en stor ET-slasque sista lördagen i 
tentaperioden. Det är alltid kul att fira saker och 
det är kul att få dra på sig ouvven eller A-kavajen 
igen och släppa loss på dansgolvet.

När vi sen är innen på nästa halva av terminen 
kommer det att vara dags för Sångrastriden, en 
tävling i spex och körsång. Kanske är du engagerad 
i din sektions bidrag och har full koll på vad detta 
innebär. Om du inte är det så borde du gå dit och 
kolla, det brukar vara mycket underhållande. 

Sitter du just nu och sliter dig i håret över 
gränsvärdesproblem och undrar vad man ens 
gör som civilingenjör? Då är Teknologkårens 
arbetsmarknadsdagar ARKAD ett ypperligt tillfälle 
att ta reda på. Till ARKAD kommer en massa 
spännande företag som vill ha sådana som du. 
Kanske känner du till en del av företagen sedan 
tidigare, men det finns säkert flera som du kanske 
inte vet så mycket om än. 

Gillar du fest och att klä dig fint och inte vet hur 
du ska fira nyår? Då rekommenderas Nyårsbalen 
som arrangeras av Kåren. Nyår ska vara en festlig 
högtid och mycket festligare än en bal blir det inte. 
Nyårsbalen är en av de två baler Kåren arrangerar 
årligen, den andra är Corneliusbalen som äger rum 
på våren. 

Ovanstående exempel är bara en liten del av det 
som sker under övriga året. Både på hösten och 
våren händer det mycket mer, till exempel är det 
dags för karneval nästa termin. 

Tycker du inte att det räcker med att endast deltaga 
på olika evenamang utan vill ha mer att göra? 
Då borde du engagera dig på exempelvis Kåren 
eller din sektion. Att engagera sig ger så mycket 
tillbaka. Att engagera sig är kul, man lär känna nya 
människor och får erfarenheter man inte skulle 
fått endast genom utbildningen. Studentlivet 
erbjuder många olika möjligheter till engagemang 
och det finns nog något för alla oavsett vad man är 
intresserad av och tycker är roligt. 

Oavsett vad du vill göra så är det roliga inte slut 
än.

Livet efter nollningen
av Desiree Olsson



Vi gillar goda middagar, varma sommarkvällar med ett glas vin och långa 
skogspromenader.... Skoja bara, vi gillar att fika och vi gillar dig! Släng iväg ett 
mejl till palsjo@tlth.se och berätta vad du gillar!


