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Välkommen!
S

å var det alltså dags att göra något seriöst av ditt liv. Slut är
allt trams det hittills handlat om, börjar gör en strävsam tid
av hårdplugg, prestationskrav och kontaktknytande som kanske,
kanske mynnar ut i ett jobb efter halvannat decennium. Ett jobb
som kanske till och med var värt besväret!

Nu kanske du undrar vad det här är för en tidning egentligen? Frågan är enkelt besvarad: denna tidning är en oumbärlig
informationskälla för den tid som kommer, skriven av studenter
som en gång varit människor precis som du. Här finner du all
information du behöver om din mottagning (det som i vår barbariska forntid kallades nollning). Det finns såväl schema som
Ja, det var väl planen i alla fall? Sen tillkommer förstås stuvälkomstbrev från generaler och programansvariga. Förutom allt
dentlivet ovanpå all denna ambition. Ack ja,
om mottagningen finner du också allt du bestudentlivet! Denna mytiska tillvaro som du
”Nu kanske du undrar vad det höver veta om vad kåren och F-sektionen är,
kanske bara upplevt ryktesvägen hittills, detta här är för en tidning egentligen? vart du ska bo och vem Ove är. Sist men inte
nya liv som sägs bestå av lika delar sprit och
störst finns en mycket användbar ordlista
Frågan är enkelt besvarad: en
låg humor. Frågan dyker osökt upp - ligger
som pedagogiskt och behändigt reder ut alla
det någon sanning i detta påstående? Finns oumbärlig informationskälla!” de begrepp du under den första tiden komdet inte mer i studentlivet än en enda lång
mer att stöta på!
fest avbruten av kringflygande tentor? Ja, den
frågan är det som tur är inte upp till denna
Ja, den här tidningen är så fantastiskt praktisk att du kan se det
ledare att besvara utan till Dig!
som din första hemläxa att lära dig den utantill! Med detta sagt

φ

ska jag inte uppehålla dig mer, bläddra nu vidare och läs vetgirigt
om ditt programs spännande mottagning!

Raskt går vi vidare: Välkommen till en tid i ditt liv som inte
liknar någon annan! En tid fylld av overallklädda vänner, mysig
mottagning och stenhårt sista-minuten-plugg. Och av vindlande
berg av kurslitteratur, studentghetton och vilda ghettofester. Och
av släpande tentor, klarade tentor och några tentor till som du
helst hade glömt. Och av vänliga föreläsare, fientliga ekonomer och försvunna cyklar. Och av engagerade kårmänniskor, oengagerade festmänniskor och fikasällskap. Och av billig öl, matte, IKSU, duggor, labbar,
nudlar, kaffe, spex, möten och punsch. Ja, det var
nog allt. Förutom mycket, mycket mer, förstås.

φ är en oberoende publikation för F-sektionen i
Umeå som utkommer fyra
gånger per år och når studenterna och alumnerna
på programmen Teknisk
fysik, Energiteknik och
Öppen ingång. φ är religiöst och partipolitiskt
obunden. Nolle-φ är ett
årligt specialnummer för
våra nyantagna studenter!

Redaktion Nolle-φ
φ-Redax

Kontakt

Till sist: Glöm inte att ha en trevlig sommar!

Postadress

Umeå Naturvetaroch Teknologkår
F-sektionen, φ
MIT-huset, Umeå
Universitet
901 87 Umeå

0

Chefredax &
Ansvarig utgivare

Edwin Strömberg
Hägglund F17
fi.fsektionen@gmail.com

Omslagsbild
Kenny Eriksson

fi.fsektionen@gmail.com
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För ungefär ett år sedan så läste jag nolle-FI för första gången. Det
jag insåg då var att jag hade blivit antagen till en grym utbildning
och fick stora förhoppningar om en god gemenskap och möjligheter till engagemang (vilket visade sig stämma, såklart!).

www.ntk.umu.se/f

Hälsning från F-sektionens ordförande

Facebook: F-sektionen
vid

De program som F-sektion består av är civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik, Energiteknik och Öppen Ingång, masterprogrammet i biodrivmedel och tekniskt-naturvetenskapligt basår
med inriktining civilingejör. F-sektionen är en organisation inom
Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK) och det är genom
medlemskap i kåren som du blir F-sektionist. Sektionen har ett
antal undergrupper som arbetar inom olika områden för att bidra
till ett roligare och mer givande studentliv, bland annat har vi
redaktionsgruppen för tidningen FI och festeriet ^Faust^. Alla
undergrupper kommer ni att möta under mottagningen på Fsektionens dag.

NTK

F-sektionens Styrelse 19/20

Med de orden vill jag hälsa dig välkommen till Umeå universitet
och F-sektion! Jag och resten av styrelsen ser fram emot att få
träffa dig till hösten och önskar dig en härlig sommar fram till
dess.

Jesper Bylund F18
Ordförande för F-sektionen 19/20

Instagram: @fsektionenumea

Att börja på universitet kan vara en stor omställning, särskilt för
dig som flyttar hemifrån för första gången och kommer till en ny
stad. Ett bra sätt att komma in i studentlivet är att utnyttja möjligheten att gå på mottagningen. Här kommer du att träffa och
lära känna både klasskamrater och äldrekursare. Alla äldrekursare
som du träffar, under mottagningen finns där för att du ska trivas
och ha det bra, be dom om hjälp och ställ frågor vid behov.

Faust hälsar n0llorna!

www.acc.umu.se/~faust

Faust inställer sig för igenkännelse! Det är vi som är F-sektionens
klubbmästeri, också kallat festeri, med representanter i alla klasser. Vad är ett klubbmästeri för något kan man ju då fråga sig. Ja,
det är våran uppgift att se till att alla studenter kommer ihåg att
göra något roligt emellanåt och inte bara grottar ner sig i studierna. För även om studierna är viktigast så får man inte glömma
bort att ha lite roligt och lära känna nya människor också. Detta
gör vi förstås genom diverse roliga sittningar men vi arrangerar
även en skidresa, pulkaräjs, brädspelskvällar och ett och annat
idrottsevenemang.
Under eran mottagning kommer vi träffas flera gånger, inte minst
under våra egna arrangemang; ”ÄMPPOS”, som brukar vara den
galnaste sittningen under mottagningen, och ”Faust by Night”
som ni inte heller får missa.
Utöver det så finns vi, likt era faddrar, till erat förfogande, inte
bara under mottagningen. Oss kan ni alltid prata med om ni vill
veta vad som händer på campus, vill ha hjälp med eller har ett bra
förslag till ett roligt event, eller bara inte känner någon annan på
Origo. Ni känner lätt igen oss på våra svarta västar med rött foder
och stora jävular på ryggen och kanske f.f.a. på våra små röda
slipsar på resorband. Våra nyintagna s.k. Faustokanter, som ännu
ej fått sina slipsar, har röda horn på sig.

Med jävliga hälsningar
Faust
F-sektionens klubbmästeri

Vi finns på fb (https://www.facebook.com/FaustFSektionensKlubbmasteri/), och syns ofta på NTK’s kårhus Origo, på båda
sidorna om baren.
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Programledningens välkomstbrev till Teknisk Fysik
En slagkraftig civilingenjörsutbildning kräver rätt kvalitet.
Teknisk fysik i Umeå har ett fungerande kvalitetssystem som
garanterar detta. Vi satsar på studentinflytande och utbildningskvalitet och tycker att studenten är en självklar och viktig kugge
i det ständiga förbättringsarbetet. Som ett intyg på detta har studenter från utbildningen fått många pris för bästa examensarbete,
Johan Oja var först i raden 1995 när han hemförde två förstapris
på nationell nivå för bästa examensarbete. Teknisk fysik i Umeå
var också det enda Teknisk fysik i Sverige som fick högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen
2013.

Hej och välkommen till utbildningen i Teknisk fysik! Teknisk
fysik är en civilingenjörsutbildning med starka traditioner. Den
ger dig gedigna kunskaper inom matematik, fysik och datavetenskap och möjlighet till profilering inom t.ex. beräkningsfysik,
finansiell modellering, fotonik, nanoteknik och avancerade material, sensorteknik och dataanalys, rymd- och astrofysik, medicinsk
fysik och mycket mer.

www.tekniskfysik.se

Under första veckan varvas repetition i matematik och en datorinintroduktion med spännande och roliga aktiviteter. Du får
här även chansen att invigas i de traditioner som hör studentlivet
till i och med mottagningen. Ditt val innebär att du hamnar i
trivsel och ohejdad gemenskap redan från första dagen. På utbildningen finns drygt 200 studenter som håller samman i vått och
torrt. Tekniska fysiker försvarar sitt anseende i klassrummen och i
tentasalar, på fester och på årshögtider, i brännbollscupen och på
robottävlingen och i många andra sammanhang där det gäller att
hålla flaggen högt.

Utbildningen i teknisk fysik har funnits vid Umeå universitet
sedan 1988, men vi finns inte bara här i Umeå. Det finns även
stora möjligheter att plugga utomlands via alla våra utbytesavtal
runt om i världen.
Studietiden kan vara litet tuff, men ska också ge utrymme för
fritidsaktiviteter och festligheter. Faktum är att många arbetsgivare värderar social kompetens, viljan att göra något extra och en
empatisk förmåga mycket högt. Det kan därför vara värdefullt att
skaffa sig erfarenheter under studietiden genom att engagera sig i
studentkårens arbete eller i utvecklingen av det egna programmet,
t.ex. som avlönad amanuens.

I Umeå, Norrlands huvudstad och största stad, är det trivsamt.
Här finns drygt 120.000 invånare, som mestadels cyklar till jobb
och utbildningar. I centrala stan finns ett rikt och varierat nöjesliv.
Hurtbullarna studsar gärna omkring i IKSUs stora sporthall, studenternas eget träningscentrum. Där du kan motionera fram den
ork som krävs för att både kunna plugga och roa dig i lämpliga
doser. De flesta studentrummen ligger på strosavstånd från universitetet. Eftersom nästan alla universitetsinstitutioner finns på
campus har man god kontakt med andra studenter (även icketeknologer) och av dessa kontakter kan det bli både tvärvetenskap
och annat.

Viktiga funktioner fyller våra amanuenser. Tre studenter arbetar på deltid inom programmets ledningsgrupp. De har många
viktiga uppdrag. Bl.a. jobbar de med att granska och ständigt förbättra kurser och programmets kvalitet, de vidareutvecklar webbsidor och kursplaneverktyg, de planerar och genomför årshögtider
och robottävlingar, de bjuder in inspirationsföreläsare från forskning och näringsliv, de marknadsför vårt program och de hjälper
kursare till rätta. För att allt detta ska fungera på bästa sätt behövs
engagerade studenter på alla nivåer, och det har vi verkligen haft
sedan programmets start 1988. Den grupp som du tillhör ska så
småningom axla ansvaret, och jag hoppas och räknar med att du
är med och hjälper till att föra traditionen vidare, så att utbildningen och studiemiljön fortsätter att utvecklas på bästa sätt.

Signalbokstaven är F, det står för Framgång och Fysik! Som civilingenjör i Teknisk fysik har du ett brett arbetsfält. Det kan gälla
spjutspetsteknologi och konstruktion inom tillämpade områden
såväl som forskning. Arbetsområdena kan gälla allt från telekom
och beräkningsteknik till konstruktion av kommunikationssatelliter, medicinsk teknik och kraftverksanläggningar. Många kommer i framtiden att inneha ledande befattningar inom både stora
och små industriföretag. I utbildningen betonas problemlösning
av olika slag. Yrkesutbudet blir därför stort och tekniska fysiker
återfinns även i andra sammanhang än de rent tekniska.

Återigen, välkommen till Teknisk fysik, och lycka till med din
utbildning!

Maria Hamrin och Krister Wiklund,
programansvariga för
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik
maria.hamrin@space.umu.se
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För att få en bra start så erbjuds du som är antagen en frivillig repetitionsvecka i matematik veckan före terminsstart.
Missa inte detta! Därefter startar terminen med en fem veckors
introduktionskurs. Kursens syfte är bland annat att sammanlänka
matematikämnet från gymnasiet till Universitetet samt att ge dig
lite färdigheter i att göra mätningar inom energiområdet.

Välkommen till en spännande utbildning som ger dig stora
framtida möjligheter: Välkommen till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik.
Hej! Ja, jag börjar med att citera från en legend: ”det är lusten,
glädjen, nyfikenheten och fantasin som ger oss kraft att tänka,
lära, utvecklas och handla. Glädjen snarare än plikten!”

Som framgår av denna tidning ”invigs” du som nybörjare
också i studentlivet via en mängd olika aktiviteter av mer kontaktskapandekaraktär. Ta tillfället i akt och delta i dessa arrangemang, vilket bidrar till att skapa goda relationer med dina nya
studiekamrater och de ”äldre” studenterna som redan går på programmet. Till dig som tidigare inte är bekant med Umeå vill jag
desutom rikta ett lite extra ”välkommen”.

Nu har ni valt! Ni har valt en utbildning som ni brinner för
och enligt min åsikt så har ni gjort ett smart val! Grattis! Nu har
ni bestämt er att plugga ett program som ger er stora framtida
möjligheter, som är högaktuellt och som bidrar till utvecklingen
av ett hållbart samhälle. Vad kan vara viktigare?
Programledningen jobbar kontinuerligt med att höja kvalité
på vårt civilingenjörsprogram i Energiteknik. Kvalité är A och
O för oss. Vi lever i en dynamisk värld där vi hela tiden måste
anpassa och förnya vår utbildning till nya förutsättningar och
randvillkor. Vi har ambitionen att ha en utbildning i toppklass
där våra blivande civilingenjörer i Energiteknik bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ingenting gör oss lärare mer stolta
än att se våra studenter lyckas och vara framgångsrika, inte bara
under utbildningen, utan även ute i arbetslivet. Vi ska inte nöja
oss med mindre än att vara bäst! Samtidigt ska utbildningen vara
kul.

Det är ingen överdrift att påstå att Umeå är en fantastisk studentstad. Det finns rikligt med aktiviteter och arrangemang i
Umeå och vintertid erbjuds en mängd idrottsaktiviteter i närområdet. Naturligtvis har staden expanderat under senare år, men
dagens Umeå har ändå lyckats bevara småstadskaraktären samtidigt som man fått flertalet av storstadens positiva inslag.
Avslutningsvis, ta vara på din tid som student. Passa på att ha
kul, vilket ofta hänger ihop med att delta i aktiviteter, engagera sig
i studentlivet, skaffa nya vänner och kanske ändra lite på vanor.
Balansera detta mot din investering i utbildningen. När du om
några år tar din examen kommer energifrågorna om möjligt vara
ännu hetare än idag, så rusta dig väl.

Att läsa på ett universitet är en lönsam investering för framtiden. Men, det kräver också stora prestationer och insatser för att
gå hela vägen och nå målet. Som styrketränarna säger: no pain,
no gain. Det är alltså ingen Idoltävling, där du plötsligt kan bli
utröstad, utan det är din inställning och ambition som avgör. Du
har alla förutsättningar för att lyckas och komma ända fram. Du
är behörig, vill du så kan du! Har man följt sitt hjärta och valt
”rätt” utbildning så ska det dessutom vara superkul att läsa programmet, det lovar jag dig!

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=TYCEN

Programledningens välkomstbrev till Energiteknik

Sist skulle jag vilja avsluta med ett citat från samma legend som
jag citerade ifrån i början: ”Den som känner lyckan i att förstå
har fått en osviklig vän för livet. Tänkande är för människan vad
konsten att flyga är för fåglarna. Följ inte en kycklings exempel
när du kan vara en lärka.”
Vi ses till hösten, ha en riktigt trevlig sommar!

P.S. Legenden jag citerade ifrån var ingen mindre än Albert Einstein.

Programledningens välkomstbrev till Öppen Ingång
Hej och välkomna till programmet Öppen Ingång! Jag heter
Håkan Lindkvist och är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång. Ni som valt detta program kommer under hösten att läsa fyra kurser tillsammans. Innan höstterminen
är slut ska ni söka vilket av de olika civilingenjörsprogram som
ni vill fortsätta på under våren och resten av er studietid. Under
hösten kommer ni att få träffa många studenter från de olika civilingenjörsprogrammen men även studievägledare, programansvariga samt lärare/forskare från olika institutioner. Ta därför vara
på tiden under hösten för att lära känna varandra och att knyta
många nya kontakter.

Den första kurs ni läser är Inledande Ingenjörskurs, öppen
ingång. Detta är en kurs som ska hjälpa er att komma igång med
universitetsstudierna och bl.a. så tränar vi upp era färdigheter i
matematik, tränar er i att tala i grupp, tränar er i att skriva bra
rapporter samt tränar er i att utföra experiment. Ni kommer under denna kurs även att få information om de civilingenjörsprogram ni kan söka bland. Efter denna kurs kommer ni att vara
bra förberedda inför den kurs i programmeringsteknik och de två
matematikkurser som ni sedan kommer att läsa under hösten.
Avslutningsvis vill jag än en gång hälsa er välkomna. Vi ses till
hösten och ha en riktigt trevlig sommar!

Hösten börjar med en sommarkurs (Basfärdigheter i algebra)
där ni får möjlighet att repetera matematiken från gymnasieskolan. Under denna vecka arrangeras också flertalet aktiviteter där
ni kommer att träffa varandra och studenter från högre årskurser.
Missa inte detta!

Håkan Lindkvist, programansvarig för
Civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång
hakan.lindkvist@math.umu.se
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http://www.math.umu.se/for-vara-studenter/oppen-ingang

Mohsen Soleimani-Mohseni, programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik
mohsen.soleimani-mohseni@umu.se

Teknisk

Ett välkomstbrev från generalerna!

Vi heter Anton Morian och Sebastian Eriksson och vi kommer att
vara era generaler under mottagningen 2019. Det kommer att bli
tre intensiva, fartfyllda och förhoppningsvis minnesvärda veckor.
Vårt uppdrag som generaler är att få er att trivas och ge er en så
bra start som möjligt här i Umeå.

Vi kommer ha en högintensiv första vecka med aktiviteter som
”Göte-Jakten”, ”virrbrännboll” och ”^Ämppos^”. Dessa kommer hända efter era schemalagda timmar så alla hinner med både
skola och mottagning (vi vill nämligen att alla ska komma) och vi
kan lova att det kommer finnas något kul för varenda en av våra
n0llor! Även om ni känner er nervös eller osäkra så tänk på att alla
känner likadant, för varje dag som går så kommer ni bli tajtare
med era klasskamrater och äldrekursare.

Mottagningen drar igång söndag 25/8–19 med n0lleinskrivning,
vi kommer samlas vid fontänen utanför MIT-huset klockan 17.00
och introducera er för era phaddrar och blivande klasskamrater.

Vi vill tillslut säga att vi är så otroligt taggade inför den kommande mottagningen och vi kommer tillsammans med er göra
de tre veckorna till tre av de fetaste veckorna vi alla varit med om!
Ladda upp era reserver nu i sommar så kör vi alla stenhårt till
hösten med plugg och trevligheter!

Här kommer ni pyssla ihop era n0llebrickor och lära er lite hur
er tid som n0lla kommer vara. Vi kommer efter pysslet flippa
lite burgare så att ingen ny n0lla går hungrig men det händer
först runt kl. 19 så var inte vrålhungriga när vi börjar! Dagen
efter drar Basfärdigheter i algebra eller ”preppmatten” igång. Vi
rekommenderar starkt att ni går på denna då ni kommer kunna
bekanta er mer med klassen och fräscha upp era sommarslöa mattekunskaper. Ni kommer även lära er hitta lite på campus och inte
sova bort hela dagen så GLÖM INTE att anmäla er till kursen.
Om ni har svårt att hitta kursmaterial så kolla in facebooksidan
”NTK kurslitteratur”.

Välkomna till Teknisk Fysik!
Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er till oss!
General Anton Morian
073–7715027
anmo0148@student.umu.se

Där finns kurslitteratur för många kommande kurser men ni behöver inte ha panik ifall ni inte lyckats fixa materialet då många
äldrekursare säljer deras gamla med ett leende på läpparna.

General Sebastian Eriksson
070–4051013
Basenbloggar@live.se
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Fysik

Mottagningsschema

Datum
Sön 25/8
Mån 26/8
Tis 27/8
Ons 28/8
Tor 29/8
Fre 30/8
Lör 31/8
Sön 1/9
Mån 2/9
Tis 3/9
Ons 4/9
Tor 5/9
Fre 6/9
Lör 7/9
Sön 8/9
Mån 9/9
Tis 10/9
Ons 11/9
Tor 12/9
Fre 13/9
Lör 14/9
Lör 14/9

Tid
17.00
19.00

Plats
MIT-fontänen
MIT-fontän/Ängarna

Klädsel

16.00
18.00
16.00
21.00
18.00
17.00
18.00
13.00
18.00

Aktivitet
N0lleinskrivning
Häng med lekar
Preppmatten börjar!
Göte-jakten
Testsittning
Virrbrännboll
Origo öppnar
Phaddermiddag
Capsturnering
^ÄmPPoS^ by ^Faust^
Amazing Race
Tengilmys

Norrskenet
Naturvetarhuset
Campusängarna
Origo
Hemma hos phadder
Teknikrondellen
Campusängarna
MIT-fontänen
Teknikrondellen

Oömma kläder

15.00
18.00
14.00
10.30
18.00
10.30
12.00
18.00
16.00
19.00
19.00

Gåning del 1
Gåning del 2
Chill on the hill
NTK:s inskrivningsdag
Fortet
NTK:s inskrivningsdag
Bokbytardag
Spelkväll
F-sektionens dag
Phaddermys
Faust by night

Campusängarna
Campusängarna
Nydalasjön
Origo
Megazone på stan
Origo
Ljusgården
ICELAB
Campusängarna
Hemma hos phadder
Nydalasjön norr

17.00
11.00
18.00
13.00
18.00
12.00
18.00
17.00
21.00
12.00
18.30
17.00
18.00
13.00
15.00
19.00
13.00
15.00
19.00

Femkamp med ET
Romerska Spelen
Romerska spelen-sittning
NTK-brännboll
N0lleuppdrag
Föreläsning Sveriges ingenjörer
Bootcamp
Bygga flotte
Prova på pass
Dammplasket
SuperJÄNS
Plugg- och intressekväll
N0llesittning
Outing
Generallunch på stan
Caps, sen origo
OUTING
Gemensamt häng/käk
Caps + Origo

Campusängarna
Nere på stan
Rouge
Campusängarna
Hemma hos phadder
Hörsal A
Campusdammen
Campusdammen
Origo
Campusdammen
Origo
ICELAB
Campusängarna
Fontänen vid MIT
Utopia
Teknikrondellen
Fontänen vid MIT
Utopia
Teknikrondellen

TBA= to be announced - mer information kommer senare

Oömma kläder

Varma kläder

Varma kläder
Varma kläder

Oömma kläder

Oömma/varma
Oömma kläder

Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Finkläder
Varma kläder

OBS: ändringar kan förekomma. Kontakta din general för exakt information

6

Energi

Tjena tjena!

Ett välkomstbrev från generalerna!

Preppmatte har vi på universitetet så om du känner att du vill
slipa på dina mattekunskaper är detta ett bra tillfälle. Kursen pågår första veckan med start den 26:e augusti.

Kul att du har valt Civilingenjör i Energiteknik eller ET som vi
brukar kalla det. Vi vill här passa på att bjuda in er till mottagningen och ge lite tips inför dina första veckor på Umeå Universitet.

På mottagningen kommer vi cykla en del så att ha en cykel är att
föredra. Umeå i sig är också en cykelstad vilken ni snart kommer
märka så även om en inte är med på mottagningen kan cykel vara
en bra grej. Om du inte har någon cykel så är det ingen panik,
det finns en hel del billiga begagnade cyklar att köpa här i Umeå.

Mottagningen på ET innebär olika aktiviteter för att ni i ET19
ska lära känna varandra men också så ni lär känna oss äldrekursare. Det är vi Alice, Klara och Jacques som är generaler för ETs
mottagning tillsammans med våra phösare och phaddrar så om
du har någon fråga tveka inte att höra av dig. Självklart är mottagningen helt frivillig men vi har planerat en massa roliga saker
du inte vill missa!

En cool grej som kommit de senaste åren är ju Facebook. Vi har
en Facebook-grupp som heter ”Mottagning Civilingenjör i Energiteknik 2019” så tips är att gå med där så ni får info om allt skoj
vi ska hitta på. Ha nu ett jättebra sommarlov så ses vi den 24:e
augusti för tre härliga veckor med mottagningen.

Det är ju bra att ha någonstans att bo så om du inte redan hittat
boende kan det va bra att ställa sig i bostadskö ( www.bostaden.
umea.se ). Det finns också bostäder på ( www.balticgruppen.se )
och ( www.blocket.se ).

Jacques de Flon
jacques.deflon@gmail.com
076 - 80 30 759

Varmt välkommen till Umeå Universitet!

Klara Lindroth
klara.lindroth@hotmail.com
076 - 230 26 06
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Alice Eriksson
aliceriksson@gmail.com
070 - 391 71 79

teknik
Mottagningsschema
Datum
Lör 24/8
Sön 25/8
Mån 26/8
Tis 27/8
Ons 28/8
Tor 29/8
Fre 30/8
Lör 31/9
Mån 2/9
Tis 3/9
Ons 4/9
Tor 5/9
Fre 6/9
Lör 7/9
Sön 8/9
Mån 9/9
Tis 10/9
Ons 11/9
Tor 12/9
Fre 13/9

Tid
13.00
13.00

Aktivitet
Femte Elementet
Beach party vid Nydalasjön

Plats
MIT-fontänen
MIT-fontänen

Klädsel
Oömma kläder
Oömma kläder/Badkläder

14.00
17.00
21.00
14.00
17.00
15.30
18.30
17.00
21.00
17.30
10.30
17.15
10.30
12.00
16.00
16.00
16.00
19.00
17.00
13.00
19.00
13.00
12.00
12.00
17.00
12.00
18.30
15.00
16.00
13.00

Preppmatten börjar!
Campusjakten
Virrbrännboll
Origo öppnar!
Spexmöte med faddrar
Preppsittning
Caps-turnering
ÄmPPos
Grillkväll med basåret
Prova på pass
ET-sittning
NTK:s inskrivningsdag
Megazone med TF
NTK:s inskrivningsdag
Bokbytardag med Fortuna
Gemet på stan
F-sektionens dag
Fadderhäng hos Molly
Faust by night
Femkamp med TF
Romerska spelen
Romerska spelen-sittning
NTK-brännboll
Flottbygge-info
Föreläsning Sveriges ingenjörer
Faddermiddag
Dammplasket
SuperJÄNS
Ovve-provning
Grillkväll på Nydala
Utfasning

MIT-fontänen
Campusängarna
Origo
TBA
Enar
Teknikrondellen
Campusängarna
Campusängarna
Origo
Campusängarna
Origo
MIT-fontänen
Origo
MIT-place (?)
Rådhustorget
Campusängarna
Rotgränd 3
Nydalasjön
Campusängarna
MIT-fontänen
Rouge
Campusängarna
TBA
Hörsal A
Hos resp. faddrar
Campusdammen
Origo
Enar
MIT-fontänen
MIT-fontänen

Oömma kläder
Oömma kläder

TBA= to be announced - mer information kommer senare

Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder
Oömma kläder/Toga
Toga
Oömma kläder

Oömma/Badkläder
Finkläder
Oömma kläder
Oömma kläder

OBS: ändringar kan förekomma. Kontakta din general för exakt information
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Öppen
Ett välkomstbrev från generalerna!
Schemat för mottagningen kommer ni även hitta i gruppen ”Öppen Ingång Umeå 2019” som vi skapat för er som ska börja och
den kommer att öppnas upp och bli sökbar den 1 augusti.

Känner du dig redo för ett nytt liv? Nya kompisar? Tentaångest?
Roliga evenemang? Sittningar? En ny stad? Då har DU kommit
rätt! Det är här det börjar! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till
Umeå Universitetet och framför allt välkommen till Civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång. Vi heter Anna och Fredrik och
kommer att vara generaler för Öppen Ingång vid höstens mottagning. För ett bra tag sen började även vi vår resa på Öppen
Ingång. En linje för oss som vill hålla alla dörrar öppna så länge
som möjligt. Detta gjorde så att vi fick lite mer betänketid samt
lite mer ingående information om de olika civilingenjörsinriktningarna som finns på Umeå Universitet, precis som du kommer
att få i höst.

En cykel, detta fantastiskt underbara transportmedel, är något vi
verkligen rekommenderar att ni har med er till mottagningen, att
glida runt i Umeå utan cykel är som school in July- No class. Vi
rekommenderar även att skaffa en bostad om ni inte redan gjort
det. Börja leta i tid för permanent eller temporärt boende. Enklaste sättet är att gå in på bostadens hemsida i Umeå och ställa sig
i deras bostadskö. Sen finns det även möjlighet att få tag i bostad
via Balticgruppen, där är det först till kvarn som gäller och ingen
kötid krävs.

Vi vet hur det känns att kasta sig ut i det okända till en helt ny
stad och en helt ny miljö. Du kanske inte vet var du ska bo, saknar
bekantskaper helt eller inte ens vet vart Umeå ligger på kartan.
Det gör inget! Du är inte ensam och det är därför vi finns här!

https://www.bostaden.umea.se/
https://www.balticgruppen.se/

Vi har under våren planerat Öppen Ingångs mottagning som
kommer att bli tre sjukt roliga och händelserika veckor. Detta har
vi gjort så att du ska kunna lära känna dina nya klasskamrater,
äldrekursare och det UNDERBARA studentlivet. Allting på mottagningen är frivilligt men vi garanterar att det inte är någonting
man vill missa. Mottagningen börjar en vecka innan kursstart
(alltså måndag den 26 augusti), då börjar även preppmatten (Basfärdigheter i algebra). Vi rekommenderar att du går denna veckolånga kurs för att fräscha upp dina mattekunskaper efter sommaren samtidigt som det är ett bra tillfälle att träffa sin nya klass.
Denna kurs ligger som höstterminskurs på Umeå Universitet och
går bra att göra sen anmälan till via denna adress:

Annars finns det även flera facebookgrupper där man söker boende hos folk som hyr ut sina bostäder. Skulle det ändå krisa så
går det alltid att ordna med en temporär sovplats.
Vi generaler och alla andra ÖI:are hoppas verkligen att ni har en
fantastisk sommar och vi ser fram emot att träffa er alla till hösten.
Se nu till att vila upp er och ladda inför det roliga som komma
skall! Vi är alla mäkta avundsjuka på er som har detta roliga framför er men är glada för att få vara en del av det!
ÖPPEN!!......

https://www.antagning.se/se/search?publishers=umu&coursePr
ogram=courses&freeText=basf%C3%A4rdigheter&semesterPa
rt=0

9

Ingång

Mottagningsschema

Datum
Mån 26/8

Tid

Tor 12/9
Fre 13/9

14.00
18.00
13.00
17.00
16.00
18.00
12.00
16.00
19.00
10.00
20.00
10.30
18.00
10.30
18.00
16.00
20.45
16.00
12.00
18.00
13.00
18.30
13.00
17.00
12.00
19.00
21.00
12.00
18.30
19.00
15.00

Lör 14/9

20.00
18.00

Tis 27/8
Ons 28/8
Tor 29/8
Fre 30/8
Lör 31/9
Mån 2/9
Tis 3/9
Ons 4/9
Tor 5/9
Fre 6/9
Lör 7/9
Sön 8/9
Mån 9/9
Tis 10/9
Ons 11/9

Aktivitet
Preppmatten börjar!!
Presentation, Tischafix & lekar
kÖlrv & mingel
Rundvandring (med basåret)
Virrbrännboll
Spexhjälp
Preppsittning
Håkanbråkan
CAPS med ET & TF + ÄmPPos
Lugnet före stormen = Grillkväll
SLAGET!!
Utgång på Origo
NTK:s inskrivningsdag
Fortet med ET & TF
NTK:s inskrivningsdag
Phaddermiddag
F-sektionens dag
Prova på kväll på Origo med Kelix
Amazing race med ID&IE
Såpa med ID, IE & arkitekter
Fest med Fiesta & Individ
Romerska spelen
Romerska spelen-sittning
NTK-brännboll
Flottbygge
Sveriges ingenjörer föreläsning
Caps med bioteknik
Utgång på Origo
Dammplasket
SuperJÄNS
Tvisterunda
Femkamp & grillning med Bioteknik
Tvärtomkväll
Le Grand FiNaLe

TBA= to be announced - mer information kommer senare

Plats
Klassrummet
Volleyplan IKSU
MITum
MIT-fontänen
MIT-fontänen
Campusängarna
UB333
Campusängarna
MIT-fontänen
Nydala
Tviste
Origo
MIT-fontänen
Origo
Tviste
Campusängarna
Origo
MIT-fontänen
Campusängarna
Tviste
Rådhustorget
Rouge
Campusängarna
MIT-fontänen
Hörsal A
MIT-fontänen
Origo
Campusdammen
Origo
Tviste
Volleyplanerna
vid Tomtebo
Tviste
Tviste

Klädsel

Oömma kläder
Varma kläder
Varma kläder
Varma kläder
Oömma/badkläder
Oömma kläder

Oömma/badkläder
Toga
Toga
Oömma kläder

Oömma/badkläder
Finkläder
Oömma kläder

OBS: ändringar kan förekomma. Kontakta din general för exakt information
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Ghettot eller Gräddhyllan?

Redaktionen klargör bostadssituationen för studenter i Umeå!

U

meå är en stor studentstad. Över 20 000 studenter slåss om
de bästa bostäderna, men som tröst kan nämnas att det i alla
fall är rätt billigt att bo här jämfört med tropikerna söder om Dalälven. För att göra ditt val av boplats lite lättare finns denna artikel, som överskådligt (men fördomsfullt) belyser för- och nackdelar med de vanligaste områdena, ur en students perspektiv! Den
överlägset största bostadsförmedlingen i Umeå heter, logiskt nog,
Bostaden. All uthyrning sker via deras hemsida, www.bostaden.
umea.se. Naturligtvis finns det även andra bostadsföretag att finna
i Umeå, något Google kan hjälpa dig med. En ytterligare, men
osäkrare, väg att gå är via de små lappar som sätts upp på anslagstavlor på universitetet. Som en allra sista utväg för den obrydde så
kan du packa din sovsäck och ett liggunderlag och komma ändå.
Alltid finns det någon äldrekursare som kan stå ut med dig några
dagar, hur otrevlig du än tror dig vara!

got dyrare). Det är nära till universitetet, ännu närmare till IKSU
(och Origo!) och en kort promenad genom tunnlarna under
E4:an tar dig till Nydalasjön med dess fina naturområden. Cykelvägen till city tar ca en kvart men handla kan man även göra på
Mariehems centrum som ligger en tio minuters promenad bort.

Rotgränd – kompakt och flashigt

2016 byggde Svenska Studenthus 277 nya lägenheter på området
mellan IKSU och Nydalahöjd. Lägenheterna är på 21 kvm men
där har man lyckats trycka in allt man kan tänkas behöva, till och
med en tvättmaskin. Hyran är hög men läget är bra, granne med
IKSU och en kort promenad till universitetet.

Mariehem – klassiskt, lite utanför

Södra Mariehem domineras av korridorer som har några år på
nacken men som fortfarande funkar och har hyror under genomsnittet, vilket gör det mycket ekonomiskt att bo här. Även här har
Heimstaden tagit över värdskapet efter Bostaden. På senare år har
det byggts mycket nytt på Mariehem bl.a. ett helt nytt centrum
med t.ex. ICA Kvantum och Burger King. För friluftsfantasten
är närheten till friluftsområdet Nydalasjön, Gammliaskogen och
Mariehemsängarna (med t.ex. discgolfbana) ett stort plus. Umeås
”slalombacke” Bräntberget ligger också nära. Till universitetet är
det 5-10 minuters cykelväg nedförsbacke och det dubbla hem
igen, samt ytterligare några minuter till centrum.

Ålidhem – ghettot!

Varje studentstad med självaktning måste ha ett studentghetto.
På Ålidhood bor tusentals studenter på ett ganska litet område. I
långa rader ligger rektangulära, höga, röda tegelhus innehållandes
studentkorridorer. I de hus som inte innehåller korridorer, finns
det mestadels tvåor och treor som några studenter delar på. Husen
är byggda någon gång på 60-talet, vilket gör att de är rätt slitna,
även om man också kan ha tur och få en nyrenoverad lägenhet!
Frånvaron av icke-studenter i Ålidhem gör att de vildaste festerna
hålls här. Eftersom en stor del av din klass kommer att bo här finns
det dessutom alltid någon att diskutera den där kluriga matteuppgiften eller laborationen med. Ålidhem ligger nära universitetet
och IKSU och 10-15 minuter med cykel från centrum. Dessutom
har Ålidhem ett eget centrum med ICA, Coop, pizzerior och en
hel del annat som är nödvändigt för en students välmående. Att
kalla det studentghetto är därför både smickrande och välförtjänt!

Berghem – ganska centralt

De lägenheter som finns här är oftast bostadsrätter med alldeles för hög insats för en studentbudget, så det bor alltså inte så
många studenter här. De som ändå lyckas komma hit får det nära
till både city och universitetet och Axtorpsvägens korridorsrum är
bland de prisvärdaste du kan få för ett så bra läge. Där finns även
lägenheter men de kräver en 4-5 år i Bostadens kö. Här är du
även granne med Gammliaskogen, som på sommaren bjuder på
löpspår och på vintern fina längdskidspår. På Berghem finns även
ICA nära till hands (med stans mest udda öppettider, 7.46-23.46)
och ett par sunkiga restauranger när den egna matlagningen inte
räcker till.

Carlshem – lugnt och längre bort

Relativt universitetet ligger Carlshem bortanför Ålidhem. Detta
innebär en något längre cykeltur till universitetet och centrum,
men också ett mycket lugnare område där det trots allt bor många
studenter. Det finns både lägenheter och korridorer i det här området, de flesta av den äldre årgången vilket gör att hyrorna blir
mycket överkomliga. Det är dessutom nära till köpcentret Strömpilen där du kan storhandla på ICA Maxi! Billigt, helt enkelt.
De flesta bostäderna fås via hyresvärden Heimstaden som nyligen
köpt husen av Bostaden.

Centrala Umeå, Öst på stan – dyrt!

Centrum helt enkelt, dyrt som i alla städer. Men å andra sidan
nära till allt! Det enda som skiljer city från universitetet är 10 minuter uppförsbacke. Här finns inga studentlägenheter men goda
möjligheter att hyra i andrahand.

Tomtebo – lugnt och fräscht

Tomtebo är ett nyare lägenhetsområde som ligger ca 10 minuter sydöst om universitetet och kanske 20-25 minuter från
city. Alla lägenheter är ganska nya och fräscha, men å andra sidan inte heller särskilt billiga. Idealiskt vid såna tillfällen är att
dela en lite större lägenhet med en kompis. Ett möjligt plus/
minus är den låga student-tätheten i detta familjelivs-dominerade område. Området ligger nära naturen och Nydalasjön
samt har ett helt nyöppnat Stora Coop i direkt anslutning.

Ålidhöjd och Liljansberget – nära och nytt

På Ålidhöjd, mittemellan universitetet och Ålidhem, har Balticgruppen smällt upp små studentlägenheter á la fågelholk-style
precis som de på Rotgränd. Det handlar om dyra kvadratmeter
men det närmsta läget av alla! Här huseras även det mer eller mindre lyckade block partyt “Tvistefesten” en gång om året. På andra
sidan vägen finns även ”vanliga” lägenheter i Bostadens regi (the
OG Tviste). De är större och inte alltför sällan huserade av studentkollektiv. På andra sidan universitetet finns Liljansberget, ett
område med nybyggda, mindre vanliga hyreslägenheter. Studentätheten är hög och läget är det bästa. Största nackdelen med att
bo på något av dessa ställen är den höga hyran…

Nydalahöjd – naturnära och studenttätt

På Nydalahöjd finns det både korridorsboenden och lägenheter i
olika storlekar. De flesta hus är byggda på 90-talet och därmed oftast fräschare än korridorerna på Ålidhem (men därmed också nå-
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Gå med i din kår NTK
Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) är kåren för alla studerande vid teknisk – naturvetenskaplig fakultet.

Två av många andra fördelar med NTK är att man får rabatterade
priser på IKSU (den stora träningsanläggningen) och vårt kårhus
Origo.

Kårstyrelsen består av sex personer varav fem är heltidsarvoderade. De heltidsarvoderade har tagit ett års uppehåll från sina studier för att jobba med frågor som rör din utbildning. Till deras
hjälp finns en studerandeledamot som är med i kårstyrelsen med
fortsätter att plugga under året. Kåren har även en heltidsarvoderad kårhuschef som ansvarar för vårt kårhus Origo.

Du som läser Teknisk fysik, Energiteknik eller Öppen ingång tillhör F-sektionen, som är en av 8 sektioner som finns under NTK.
Är du medlem i NTK är du medlem i F-sektionen och vice versa.
Varje år ordnar kåren en mottagning för alla nya studenter. Du
har då chansen att lära känna dina klasskamrater, äldrekursare och
även studenter från andra program. Under mottagningen kommer det bli en massa roliga aktiviteter, bl.a. Dammplasket och
NTK-brännbollen.

Vill du få kontakt med oss i kåren finns vi på kårkansliet i MIT-huset, plan 3, just ovanför kårfiket Mitum.
Du kan annars maila oss på ntk@ntk.umu.se. Vi ses!
Kårstyrelse 2019/2020 tillsammans med
kårhuschef:
Övre raden från vänster
Nejla Feriz (arbetsmarknadsansvarig)
Petter Näsman (studerandeledamot med
eventansvar)
Victor Johansson (utbildningsbevakare)
Nedre raden från vänster
Anna Åhlström (studiesocialt ansvarig)
Jessica Isaksson (vice kårordförande)
Matilda Svedung (kårhuschef )

V

ar hälsad blivande n0lla!

Vi är Tengilkulten, ett sällskap som dyrkar Tengil af
Karmanjaka, härskare över Törnrosdalen. Vi gillar att
arrangera och delta i aktiviteter så som sittningar och spex,
en form av komedisk teater i studentikos anda. Vi välkomnar
er att delta i vår aktivitet på mottagningen fredag 30/8, vi ser
framemot att träffa er. Kom och häng med oss,
All makt åt Tengil, vår befriare!
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www.ntk.umu.se

Kåren finns till för dig som är student och om du har problem
eller frågor finns vi här för att hjälpa dig under din studietid!
Välkommen upp till Kårhuset Origo den 2-3 september då du
har möjlighet att bli medlem i kåren och samtidigt få träffa flera
spännande företag.

Ordlistan

För att råda bot på förvirringen finns här en utförlig förklaring på allt!
Barlag-F - Vårt barlag som jobbar på origo lite nu och då, styrs av
barlagschefer som håller koll på läget. Trevligt gäng!

Kårstyrelsen – Leder kåren.
Mitum – Vårt fik! Drivs av NTK och ideellt arbetande studenter.
Billigare kaffe för den som hjälper till att jobba på origo!

Cykelstöld - vanligt förekommande för den som inte har ett rejält
lås på sin kärra.
Dammen – F.d. skitig pöl (som alla förr eller senare badar i) kring
vilken hela campus är samlat.

Mottagning – Det officiella namnet på alla de spännande aktiviteter som äger rum under de första veckorna på hösten för de nya
studenterna.

Dammplasket – Gemensam mottagningsaktivitet som involverar
flottar, lekar och hel del plask i dammen.

Märken – Kan bytas och köpas. Sys sedan fast på overallen och
som alla vet: ”Den som har flest märken när man dör vinner!”

Dugga – Mindre delprov, ger på sin höjd en handfull poäng att
ta med sig till tentan

N0lla – Du. Ända till insparkssittningen, då du blir en officiell
student.

Enar J – Energitekniks kulvertlokal i Naturvetarhuset.

Nollning – Det inofficiella, men vida utbredda, namnet på mottagning. Bör ej användas av varken n0llor eller äldrekursare.

ET – Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik och inte den lilla
rymdvarelsen.

NTK – Umeå naturvetar- och teknologkår, din studentkår!

F – Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik, ibland också kallat
TF eller TFY för att undvika sammanblandning med namnet på
sektionen.

Origo – Vårt kårhus! Drivs av NTK och ideellt arbetande studenter.
Overall – En samhörighetssymbol för Umeås teknologer och naturvetare. ett tidlöst mode! Kommer i olika färger för varje program, se färgkodning-faktarutan på sidan 12.

F-sektionen – Den avdelning av kåren du är med i, som i huvudsak består av de tre programmen ET, F och ÖI.
φ – Det du läser! F-sektionens alldeles egna tidning.

Phaddrar – Alla äldrekursare som tar hand om dig och hjälper till
under mottagningen.

Faust – F-sektionens eget klubbmästeri!

Phösare – Läskiga typer som ser till att du uppför dig och lyder
generalerna.

Festeri – Studentförening som anordnar sittningar och andra
festliga aktiviteter. Förutom vårt eget sektionsfesteri Faust finns
även Piraya (CS festeri, känns igen på sina röda frackar), Cyber6
(dataingenjörernas festeri), Superfesteriet (samlar alla festerier),
m.fl.
FUM – Kårfullmäktige, styr Kårstyrelsen. Alla sektioner har representanter här.

Sektioner i NTK – CS (Teknisk och oteknisk datavetenskap,
Interaktion och design), Designsektionen (studenter vid designoch arkitekthögskolan), Doktorandsektionen, F (vi!), I-sektionen
(Industriell ekonomi), InSekt (högskoleingenjörsprogrammen),
Sigmasektionen (Bioteknik, Life Science och kemi), samt MEGA
(Miljö och Hälsoskydd, Biologi och geovetenskap).

General – De leder dig in i studentvärlden under mottagningen.

Sektionsstyrelsen – Leder sektionen. Jättehäftig!

Gyckel – Underhållning under sittningarna. Utförs av en eller
flera sittningsdeltagare och är alltid roligt.

Sittning – Middag med dryck och underhållning, lyder under en
rad ganska speciella regler.

Gyckelpinne – Skickas runt bordet under sittningarna. Kan vara
ett valfritt föremål, på vilket man skriver upp sig om man vill
framföra ett gyckel.

Spex – Lite som interaktiv teater, fast roligare och med musikinslag, måste ses! Det finns två spexföreningar i Umeå: Umespexarna och Medicinarspexet, som spelar upp ett spex var varje år.

Göte – Teknisk fysiks lunchrum med kylskåp, fika och massvis
med microvågsugnar som alla kan köras samtidigt!

Stormöten – Sektionens medlemmar samlas och beslutar om direktiv till styrelsen, det bjuds på mat! Mycket bra att delta i!

IKSU – Europas största träningsanläggning, stället där alla studenter hänger när de inte pluggar. Det finns allt från simning till
klättring till beachvolleyboll och ett enormt gym.

Studentkår – Organisation för studenter vid ett universitet, ungefär samma funktion som ett fack på en arbetsplats. På campus
finns det tre på UmU och en på SLU.

Kårhus – Kårmedlemmarnas hus. På campus finns tre riktiga kårhus: Origo (vårt!), Skogis (för de som läser vid SLU) och Villan
(medicinarkåren).

Teknologmössa – Sammetsgrön accessoar till Oven. Spegatter på
tofsen visar vilket program du går, hur många år du gått och din
civilstatus.
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Tengilkulten - Kult som arrangerar evenemang i vår härskares
namn. All makt åt Tengil, vår befriare!
Tenta – Din chans att visa vad du lärt dig under kursen… Eller
bara en 6 timmars plåga.
Tisdag – Dag 2 varje vecka då varje rättrogen bär overall.
UB – Universitetsbiblioteket. Ställe vars böcker bara kostar om du
glömmer lämna tillbaka dem!
UmU – Umeå universitet - universitetet du pluggar på!
ÖI – Civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång, väljer inriktning
efter en termin.
ÖP – Östra Paviljongen - en mycket ångestladdad byggnad där
nästan alla tentor skrivs.

Ett hej från FORTUNA

Hej här är vi!
FORTUNA FORTUNA FORTUNA!!! Whaaaaa folkets jubel!!

Stilettracet: På med pumpsen och genom att ha bemästrat klackarna i olika hinder och förutsättningar kröntes en vinnare.

Genom att arrangera fett sköna evenent för alla i sektionen, jobbar vi för att stärka kvinnor och ickebinära på programmen ET,
TF, ÖI och basåret.
Okej coolt men vad innebär dessa event? Så glad att du ställde
den frågan! Det här är några exempel på vad vi arrangerade i
våras:
Sporttorsdagar: Kom och sporta med Fortuna varje torsdag på
IKSU. Vi kör allt från klättring till boxning.
Mellosittning: Be the pingla you where born to be! Denna kväll
va för alla divor där ute som under en kväll ville snacka om allt
från golv till tak, sjunga karaoke och äta sjuka mängder taco.

Stilettrace! Från vänster: Adrian Stigsson, Erik Flygare, Liubov
Guseva, Daniel Nilsson, Samuel Sahlin.
Okej nice nice! Nu är du helt förälskad i oss och bara längtar
sönder efter att träffa oss? Ja såklart! På mottagningen kommer vi
titta fram på lite olika aktiviteter som bokbytardagen där ni kan
köpa böcker av äldrekursare. Men förutom att arrangera grejer
finns vi här för er precis som era phaddrar. Med andra ord, låt
vänskapen segra!
Vill du veta mer om oss och våra framtida planer? Klart du vill!
Kolla in vår
Instagram: fortuna_umea
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/2283500591863584/

Mellosittning! Från vänster övre raden: Elsa Sörman Paulsson, Ida
Almén, Elin Johansson, Alma Wenhov, Alva Wästerby, Frida Norström. Från vänster nedre raden: Matilda Melén, Amelia Sjödin,
Rebecca Viklund.

Puss och kram
FORTUNA
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Overallen - ett robust mode

Ja, varför travar egenteligen Umeås teknologer omkring i Blåkläder?

Overallsklädda, teknologmössbärande tekniska fysiker
Ett enkelt och robust mode! Redan från första dagen kommer du
som nolla att mötas av äldre studenter iklädda mystiska kolorerade dräkter liknande lapptäcken, och en huvudbonad som närmast
påminner om en kraftigt muterad studentmössa.

att vara oöm, samtidigt som priset är betydligt mer attraktivt än
priset för en frack.
Vad gäller uppkomsten av teknologernas säregna mössa råder
viss osäkerhet om den historiska sanningen. Vissa hävdar att den
tillkom som en blandning mellan en studentmössa och en norsk
toppluva i samband med Severiges union med Norge på sent
1800-tal. Snodden till mössans tofs prydes av små färgade nystan
– spegater – som markerar antalet påbörjade utbildningsår. En
svart spegat innebär studieuppehåll – är den grön har avbrottet
orsakats av tjänande av konungen såsom värnplikt.

Själva klädesplagget är i grunden en vanlig verkstadsoverall som
färgats och försetts med tryck på ryggen och andra ställen. Vanligen täcks den även av en mängd tygmärken från diverse andra
utbildningar runt om i landet. Denna overall bäres till fest och i
övrigt när studenten vill visa sin hemhörighet. Varje utbildning
har sin egen färg och de overaller som ni kommer att bli mest
bekanta med är antingen Teknisk Fysiks svarta eller Energitekniks
Mörkblå.

Den insatte kan genom att betrakta en student med overall, raskt
säga var och vad denne studerar. Overallen skänker en känsla av
samhörighet inom utbildningen. Svart och orange är för övrigt
de tekniska fysikernas färger landet över – overallerna är svarta i
Umeå, Linköping och Göteborg; och orange i Luleå, Stockholm
och Lund. Uppsalas tekniska fysiker är med sina gula overaller
undantaget som bekräftar regeln. Mörkblått och mörklila är Energitekniks färger för civilingenjörer respektive högskoleingenjörer i Umeå, och därmed en nationell regel eftersom Energiteknik
bara finns här.

Den tidigare nämnda huvudbonaden är en till färgen modifierad
studentmössa som dessutom har en tofs hängande på höger sida.
Detta är teknologernas egen mössa och i Umeå är den vackert
mossgrön till färgen.
Hur har då detta mode uppkommit? För runt 100 år sedan var
det gängse festplagget bland studenter frack. Då studenter även
på denna tid hade en vana att festa var det många som insåg det
lämpliga i att ha två frackar – en för finare tillställningar som
promoveringshögtider, Nobel-festen, etc; och en så kallad ”spyfrack” för mer lössläppt umgänge inklusive ofrivillig kontakt med
marken). När studenterna på 70-talet åter började knyta an till
sina ärorika rötter var studenterna betydligt fler än tidigare vilket
gjorde det svårare att hitta begagnade frackar, samtidigt som nya
frackar inte blivit direkt billigare. Någon fick därmed idén att ersätta spyfracken med en overall med den uppenbara fördelen av

Overallen och mössan är alltså teknologens officiella fest- och
högtidsklädsel (för högtider som inte kräver en ännu högre nivå
av klädsel, t.ex. frack). Varje student brukar sätta sin personliga
prägel på plagget genom att förutom täcka den med diverse tygmärken förse den med andra dekorationer såsom sitt namn i stora
bokstäver eller strategiskt placerade ölöppnare. Kort sagt: låt fantasin Flöda!
Text: Overallens Vänner umEå
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Overallsfärger vid Umeå universitet
• Blå – Naturvetarutbildningarna i biologi och geovetenskap
• Brun – Civilingenjör i bioresursteknik
• Grå – Högskoleingenjör i maskinteknik
• Gul – Civilingenjör i industriell ekonomi
• Khaki – Civilingenjör i interaktion och design
• Ljusblå – Civilingenjör i teknisk datavetenskap
• Ljusblå med mörklila revär – Kandidat/masterutbildningen i
datavetenskap
• Ljuslila – Biomedicinsk analytikerprogrammet
• Ljusgrön – Life science
• Militärgrön - Civilekonomer
• Mörkblå – Civilingenjör i energiteknik
• Mörkgrön – Civilingenjör i bioteknik
• Mörklila – (Naturvetarutbildningar i datavetenskap, fysik
och tillämpad matematik) nu övertaget av Biomedicin
• Neongrön – Arkeologprogrammet
• Neonrosa – Arkitektutbildningen
• Orange – Högskoleingenjör i byggteknik
• Regnbågsfärgade – Psykologprogrammet
• Röd med reflex – Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet
• Svart – Civilingenjör i teknisk fysik
• Turkos – Naturvetarutbildningen i miljö och hälsoskydd
• Vinröd – Högskoleingenjör i energiteknik
• Vit – Högskoleingenjör i tillämpad elektronik
• Ljusgrå med revär – Lärarprogrammet
• Korall – Socionomprogrammet

En fullt duglig overall

Bäranderegler vid Umeå universitet
• Naken overall bärs generellt inte. Overallen ska ha namn/
smeknamn sytt/målat/klistrat/tejpat på höger ben och det ska
finnas minst tre märken på overallen. Observera att vissa program har speciella färger som namnet ska stå i.
• Overallen bärs vanligtvis nercabbat (den används som byxor
med överdelen nerhängande). Vissa program tar på sig hela vid
särskilda event.
• Overall benämns i folkmun Ove.
• Overallen får tvättas om man har den på sig. Får maskintvättas om man har annans kroppsvätskor på den/har simmat i
campusdammen med den.
• Tisdagar är overallsdag i Umeå. Man bär då overall och i
gamla Mitum så säljer diverse festerier/sektioner/program märken mellan kl. 12-13.
• Man får byta delar av overallens armar och ben med vem man
vill utan förbehåll.
• Byten utav halskragar och ficklock sker med den person man
har ett förhållande med.
• Märken sys/klistras/häftas/tejpas på varhelst man vill på
overallen.

En full duglig overall
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Citatsidan

De mest tänkvärda (dvs underhållande) saker studenter och föreläsare kläcker ur sig samlas
traditionsenligt på den sista sidan!
”Jag har studerat många kattvideor i mitt liv, sa jag högt...”

”Det är så mycket trolleri i de här kurserna. Ska vi
bli magiker eller ska vi bli fysiker?”

-Jens Zamanian om kattfysik på mekaniken

-Sara F14
”Du kan inte ta emot kritik”
”Nej, jag kan ta emot kritik men
det finns inget att kritisera”

”Valfri mängd akademiska kvartar”

-Robert F16

-Sabina F16
”We do what physicists like to do: we take a big rug and shove it
underneath.”

”You can always count on experimentalists to ruin a
perfectly good theory”

-Claude Dion om att ingnorera
vakuumengergin
”Om tentära fasdiagram kommer på tentan kommer
jag skriva att jag begär trial by combat!”

-Claude Dion undervisar

“Alltså, antingen skiter vi i den här uppgiften, eller
så går vi bara vidare”

-Erik ET14

-Veronica Lundgren F14

”Alla vet ju att en katt kan approximeras med en
cylinder!”

“Läser eller spelar du hellre när du bajsar på mobilen?”

-Jens Zamanian undervisar kattfysik
under mekaniken

-Linnea Sandberg F15
“Vilka tajta mjukisbyxor du har. Eller det kanske inte är mjukisbyxor, det kanske är tights. Det skulle förklara en del.”

”Nu går vi o kör matlab and chill.”

-Medet F16

-Fritz F16

”Gud skapade ingenjören till sin avbild, och civilingenjören till sin förebild”

”Enligt Schrödinger har det ju inte gått åt helvete
innan man tittar i facit”

-Mattias Westermark F94

-Jonte ET11
”Jag behöver inte en öl, jag behöver n öl.”

”Jag klev upp tidigt för att ta det lugnt, det var därför jag kom försent.”

-Albin ET15 morgonrutin ”Beräkningarna stämmer inte överens

-Johan Fjellström F16

med verkligheten, jävla skitverklighet!!”

-Anders Håkansson ET07
”Inte kasta bävrar i trähus.”

”Vafan skrev jag 1=2 för?!”

-Mikkis F16

-Viktor Vigren Näslund F17 efter första
duggan
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