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DISCLAIMER ALLA FEL ÄR AVSIKTLIGA

Informationsutskottet har alltså producerat en tidning om 
information. Detta är inte enbart för att vi är självgoda, 
information är nämligen något som är relevantare än någonsin att 
diskutera. Den är idag lättillgängligare, påtagligare och närmare 
oss än någonsin förut.

Information når oss idag på helt olika sätt än den har gjort 
tidigare. Det kommer artiklar flygande till höger och vänster 
och det konstanta burrandet och plingandet från 
mobiler och andra enheter är näst intill oundvikligt.  
Och skulle man försöka undvika det så kommer ju det 
med risken att missa någon viktig information.

I detta nummer av I-type har redaktionen tittat på 
en rad olika sorters medier och informationskanaler. 
Vi har tagit oss till botten av en kanal de flesta I:are 
håller kär, vi ska hjälpa dig att få en översikt av 
dina informationskanaler utåt och vi har samlat in 
diverse spännande I-sektions information.

Det sägs att information är den nya oljan men 
dessa 32 sidor är ett nöje snarare än en viktig 
handelsvara så luta dig tillbaka, tysta mobilen och 
njut.

Ledare

Hur framstår du på 
sociala medier? 

Hälsningar från ordförande 
och vice

Den moderna 
kommunikationen

Skamlös reklam av 
Årsboken
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Redaktionen Jag konsumerar information genom 
rysk statlig tv via parabol som jag 
satt upp i mitt korridorskök. Väldigt 
informativa och opartiska nyheter. Är 
inne på Facebook ibland också. 

Dagligen på Instagrams utforska-flik. Det 
gäller att hålla koll på trenderna bland 
ungdomarna!

 ALV

 mira

 August
Helst i form av videos på små gulliga djur. Annars är det SVT-play hela vägen, de har 
en ny serie på tjocka hundar som ska gå ner i vikt, det räknas väl som information?

JOhanna 

Tyvärr gör jag det alldeles för ofta 
sittande i diverse föreläsningssalar 
och allt för sällan i min fåtölj, då helst 
bärande morgonrock till ljudet av 
någon schysst skiva. 

 hjalmar
Ohälsosamt. Allt jag kommer 
över. Kan hända att det blir en 
och annan YouTube–video.

något ska stå här

 Sebastian

Genom sociala medier, har insett att 
majoriteten av nyheterna jag läser 
kommer från Facebooklänkar. 

Brukar kolla på Jodel, väldigt opartiskt och 
tonen är alltid bra. Ibland känner jag mig 
äventyrlig och får det från 9gag.

Allra oftast genom mitt 
instagramflödes överdos av människor 
som får betalt för att leva lajf i bikini 
och äta smoothie bowls hela dagarna. 
Ganska verklighetsfrånvänt med 
andra ord.

Johanna

bella

Hur konsumerar du information?

Helst från en solstol.

För att bekräfta min åsikt!

Monstruöst. Högt, lågt, ge mig allting. 
Inte ett sunt beteende.

 dorian

 ebba

Oftast genom sociala medierna 
LiveAtLund och Moodle. Ibland dock, 
när jag känner mig extra äventyrlig, så 
gillar jag att “spice things up” med en 
och annan ljudbok. 

Främst genom Facebookvideosar, blir 
en obalanserad blandning av hemlösa 
djur som räddas och ost i slow motion.

Genom radarn i min båt. 
Där ser jag alla andra båtar.

kristoffer

esaias

olle

moa

 johan

-  I T Y P E  3 4  -
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Ett typiskt Rebecca-citat. Det hela brukar sluta med att vi båda, med en Cola i ena handen 
och en rulle i den andra, förlorar oss i storslagna planer och drömmar om vår sektion.

Vi funderar kring hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på allt fantastiskt engagemang som ni ger 
sektionen, hur vi på bästa sätt ska få er att må bra, ha roligt och få utlopp för alla sprudlande 
idéer och driv!

I styrelsen drömmer vi också, ofta även då med varsin falafelrulle i handen. Både drömmar 
om fluffiga rosa moln, men även sådana med mer struktur och konkreta riktningar. Utifrån 
de terminsmål som sattes i slutet av augusti konkretiserar vi drömmarna i projekt. Projekt 
som sedan implementeras och ros i land genom att någon del av vår fina verksamhet tar det i 
sin famn. Allt detta utan att någon av er får en enda krona.

21 augusti, dagen när vi tillsammans stod nervösa för att för första gången få träffa vårt kära 
nytillskott, I17. Den dagen hade vi ingen aning om vad vi hade att förvänta oss. Visst var 
vårt bagage fullt av hundratals falafel(sar)*- och spånsessions där tankar och förväntningar 
fötts, men vem kunde tro att ni skulle vara så HÄR bra!?

Med ögonen riktade framåt längtar vi efter att få gå på bal tillsammans med er, ha ett 
rafflande sektionsmöte och så småningom få vara med om en Lundakarneval. Och så. 
Mycket. Mer. Oavsett vad du är taggad på att uppleva har vi alla ett fantastiskt år framför 
oss och vi är så spända på alla överraskningar ni kommer fortsätta välta omkull oss med. För 
ert engagemang är inte värt en krona, det är inte ens värt hundratals falaflar, det är värt så 
mycket mer!

HÄLSNINGAR FRÅN
& VICEORDFÖRANDE

Hösthälsningar från 
Rebecca och Sara

*“Detta är en jättegod falafel!” Typiskt Sara-citat när hon äter morotsbiffar.

”Äh, ska vi inte bara rulla ner till kebabvagnen, köpa varsin falafel och ha 
spån-möte hemma hos mig?”
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Leran skvätter runt oss när vi från M-husets 
trygga famn rullar ner ner till Kino, kulturens 
högborg. Regnet hänger i luften och väl 
framme möts vi av en vägg av barnskrik, 
förskräckta blickar utbyts som alla ifrågasätter 
vad vi gett oss in på – en höstlovsbio!?

Ahlgrens bilar och festis inhandlas för att ge 
den rätta känslan och steg för steg börjar även 
barnen få godis och bli allt gladare. När Alma, 
3 år, med målmedveten blick tar i allt vad 
hon kan för att klättra upp på biostolen, med 
popcorn i ena handen och ett stadigt grepp 
om stolsbenet med den andra handen, smälter 
vi nästan. När hon misslyckas och då beslutar 
sig för att låta kompisen hålla popcornen är vi 
sålda. Barnbio är grejen.

Klas Klättermus är en historia om alla djuren 
i skogen och hur de inte alltid är snälla mot 
varandra. Likt bussarna i Lund kan en räv 
lura runt hörnet och vilja äta upp dig. Vi följer 
Klas och hans vänner som genom ”finstämda” 
sånger berättar om sig själva. Klas blir till 
exempel alltid bjuden på kalas och Klas är 
det bästa i skogen och Klas planerar aldrig för 
morgondagen utan andra brukar se till att det 
löser sig för Klas. Klas är bäst helt enkelt. Info 
enas om att vi inte gillar Klas. Klas är oskön 
och har aldrig med sig fika.

Men så kommer Klas kompis Mårten på det här 
med att det är jobbigt att de kan bli uppätna, 
så likt Orwells Djurfarmen skriver Mårten tre 
lagar(se träd). 
Därefter är det en demokratisk omröstning i 
vilken Bamse Björn stirrar strängt på alla som 

inte vill rösta ja (demokratins förfall 
kommer kunna spåras till denna 
film) och skogen blir sams. 

Tyvärr kan inte alla vara vänner 
i en film utan de hemska 
människorna på gården kommer 
och kidnappar lilla Björn :(  . 
Skogens djur lyckas dock 
tillsammans rädda honom så att 
alla kan återuppta firandet av 
Bamse Björns födelsedag. 

Avslutningsvis kommer här 
några viktiga lärdomar som 
Info tar med sig:

1. Barn kan inte sitta still 
mer än 30 min .
2. Djur är lika giriga och 
smutsiga      som människor .
3. Den som är störst 
bestämmer. Alltid.
Så även när det är svårt, var 
snäll med  varandra för vi 
har bara en skog (sektion).

KLAS KLÄTTERMUS 
-En Livsresa

Alla djur i skogen ska 
vara vänner

Ingen i skogen ska få 
äta upp någon annan

Den som latar sig och 
själv inte skaffar mat 
får inte ta mat av 
andra

av  Johanna Wendesten

et är söndag förmiddag och bakfyllan efter 
tackfesten dagen innan har börjat kicka in. 
Med den kommer bakisångesten, behovet 

av en återställare och längtan att skriva på WikI. 
Men, när jag tittar igenom gårdagens inlägg på 
facebook börjar en annan tanke fylla mitt sinne; 
vem gjorde det första inlägget i I-nofficiella och 
vad handlade det om?

I-nofficiella har genom åren varit en sida där 
I-are har kunnat dela bilder och minnen; många 
av dessa vill vi inte att allmänheten, potentiella 
sponsorer eller våra föräldrar ska se. Det kan 
vara allt från ett misslyckande att öppna en 
champagneflaska eller att skicka fyllemejl till sina 
lärare till den eminenta hashtaggen ‘I-are på vift’. 
Frågor såsom ‘vad gör ni egentligen på Industriell 
Ekonomi’ besvaras oftast med en hänvisning till 
kursplanen, fast I-nofficiella utgör en mer rättvis 
representation av sektionen.

Optimist som jag är börjar jag scrolla snabbt 
genom alla inlägg och kastar bara en snabbt 
blick på dem. Men allt eftersom tiden går och 
gränsvärdet för min moral går mot noll blir 
tiden som läggs på varje inlägg längre och längre. 

Botten började äntligen närma sig, plötsligt kom 
ett inlägg som fick mig att tappa andan; 2012 
så hade det kommit ett motionsförslag om att 
byta I-sek loggan med vår vackra myrslok till en 
isbjörn. En snabb tur till duschen, några fällda 
tårar i fosterställning och sedan var det dags att 
fortsätta leta.

Två timmar senare och hundratals inlägg nådde 
jag äntligen mitt mål. Det visar sig att gruppen 
skapades den 14 September 2013 av Patrik 
Karlsson och det första inlägget var “Haha 
klockrent <3”. 

Undersökning i I-nofficiellas förflutna har fått 
mig att skratta, gråta och känna alla känslor som 
en människa kan känna. Det är väldigt intressant 
att gå igenom alla gamla inlägg och se bilder 
från en Nollesöndag 2007 eller en film som Info 
har gjort om alla utskott. Plattformen må ha 
skapats som en kul grej för alla I-are men den har 
utvecklats till något mycket större och viktigare: 
en tidskapsel som visar framtida I:are hur livet var 
på vår fantastiska sektion innan de började.  

Äventyret mot botten
av Sebastian Åsberg

D

"En snabb tur till duschen, några fällda 
tårar i fosterställning och sedan var det 
dags att fortsätta leta."

"Undersökning i I-nofficiellas förflutna har 
fått mig att skratta, gråta och känna alla 
känslor som en människa kan känna."
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Årsboken

Ja, fruktansvärt mycket roligt visas allt. Taggade? 
Såklart! För er som beställt Årsboken 16/17 behöver ni inte vänta 
länge till! För er andra, oroa er inte, i vår kan ni beställa Årsboken 
17/18, så missa inte det!

Det finns ett sådant där utskott på sektionen som 
producerar en hel del informationsrelaterade saker, tidningen ni 
håller i bland annat. Detta utskott sätter även ihop en så kallad 
Årsbok, där vi gör vårt allra yttersta för i bild och text samla alla 
minnen från det gångna året. 

När man bläddrar igenom gamla årsböcker ser man en hel del 
roligt. 

Man ser att ouvvepåtagningen, ja den såg i princip likadan ut 
2013 som den gjorde i år. 

Man ser att draggningen, ja den var lika primitiv och blöt och 
kall och absurd förra året, som förrförra året, som året innan det.

Man ser att togan blev så vild ett år att den gick från att vara 
inomhus till utomhus 

Man ser även starten på vad som ser ut att bli en tradition, att 
vinna cheer(ping Cheer17, ni gjorde det omöjliga). 

De inofficiella sidorna skvallrar även om roliga minnen “behind 
the scenes”, såsom när: 
  En fastnade i en gunga  
  En blev lämnad ensam på Grand Hotel Krakow 
  En dök upp på fest i bebisdräkt 
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FLEST A du framstår som normal
Du framstår som helt normal, dina pro�ler 
hör hemma på toppen av normalfördel-
ningskurvan. Man går in och ut från dina 
pro�ler utan att ha känt några starkare käns-
lor. Men misströsta inte, detta betyder inte 
att din online-närvaro inte speglar dig. 
Statiskt sett är de �esta normala.

FLEST B du framstår inte så mycket
Din närvaro online är inte mycket till 
närvaro alls. Kanske vill du inte ge ut all 
din information till storföretagen? Kanske 
är du konservativ och ogillar sociala 
medier? Kanske är du helt enkelt tråkig? 
Vem vet? Det går i alla fall inte att utröna 
ifrån dina pro�ler online.

FLEST C du framstår som alternativ
Det är lite svårt att sätta �ngret på dina 
pro�ler. Ibland är de konstiga, ibland är de 
konstnärliga och ibland är de kompletteran-
de till en kulturartikel som ingen läst. 
Medan alla dina vänner kanske inte förstår 
vad som ”grejen” med sakerna du lägger upp 
så uppskattar de dem och tycker de är roligt 
att du har en så spännande pro�l.

FLEST D du framstår som seriös
Din pro�lbild är sannolikt från en 
bergstopp klädd från topp till tå i tekniska 
plagg eller så är du ”a�ärsklädd” och redo 
att världen med storm. Ditt LinkedIn-nät-
verk täcker de �esta kontinenterna och du 
är noga med att gilla alla deras yrkesuppda-
teringar – det är ju viktigt att hålla kontak-
ten.

vad tänker du på när du tar en bild?
a. Jag försöker fånga ögonblicket 
b. Jag fotar inte så mycket
c. Jag ser något tilltalande och försöker förmedla dess känsla
d. Jag ser något jag tror andra kommer att uppskatta

när byter du profilbild?
a. När jag fått en trevlig bild på mig själv
b. Den där gången 2012 
c. Lite hipp som happ 
d. När jag fått en bild där jag ser skarp ut

var publiceras dina tveksamma fyllebilder?
a. Snapchat stories
b. Fotar inte så ofta när jag är full
c. Instagram stories
d. I-no�ciella

hur många rader fakta har du på din fb-profil?
a. 5-6
b. 3-4
c. 0-2
d. Fler än 6

hur många kontakter har du på linkedin?
a. 50-150
b. 0-50
c. Har inte LinkedIn
d. Mer än 150

var raggar du?
a. Tinder
b. Verkligheten
c. Instagram
d. Messenger

HUR FRAMSTÅR DU
PÅ SOCIALA MEDIER?

av: SEBASTIAN ÅSBERG & HJALMAR HELD
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MED
KULISSERNA

I-bandet är en av vår sektions allra främsta stoltheter. Deras 
spelningar bidrar till en stämning som sällan, om någonsin, 
överträffas. De är även en av våra främsta exportvaror. Nyligen 
genomförde de en otroligt väl mottagen spelning på läkarnas 
bal, Corbalen.

Trots att de är en framstående grupp så ser man sällan dem 
tillsammans, och ännu mer sällan är man nykter när man ser 
bandet. För att ta reda på mer om detta band så bestämde 
sig Info för att infiltrera ett av deras rep. Vi samlade mycket 
värdefull information. Men för att verkligen komma dem nära och förstå deras kreativa process kände 
vi att vi behövde lära känna dem som personer, och se hur de samverkar som grupp.

För att göra detta frågade vi alla bandmedlemmar en laddad fråga man säkert kan utröna mycket från 
om så önskas...

av:  HJALMAR HELD

-  I T Y P E  3 4  - VILKET INSTRUMENT SKULLE DU 
VILJA LEVA SOM, OCH VILKEN 
BANDMEDLEM SKULLE DU DÅ VILJA 
TILLHÖRA?BAKOM

I-bandet

" Jag hade inte 
velat vara någon 
av Allis eller Sofias 
mikrofoner då 
jag inte gillar att 
bli utskälld efter 
noter."

"En orgel, för 
världen hade mått 
bra av fler orglar. 
Jag hade velat 
tillhöra Sofia, 
hon hade spelat 
‘Fix You’ och det 
hade säkert låtit 
jättebra."

"Jag hade i alla 
fall INTE velat vara 
Axels trumpinnar. 
Jag tror att om 
trumpinnar hade 
haft känslor så hade 
hans behandling 
av dem varit högst 
olaglig."

"Jag skulle vilja vara 
ett instrument som 
hade blivit älskat och 
omhändertaget av sin 
ägare så jag vet iallafall 
att jag INTE skulle 
vilja vara en av Jacobs 
gitarrer för dom byts ut 
lika ofta som jag byter 
underkläder!"

"En halvdan 
akustisk gitarr 
hos Jacob 
såklart. På så 
sätt hade jag 
aldrig missat 
när Jacob har 
efterfest. "

"Hmm bra fråga. 
Hade nog varit Albins 
vibraslap, Större kärlek 
till ett instrument 
tror jag inte ens Jacob 
Landelius hyser. Det 
ryktas att den har 
en egen säng hemma 
hos Albin. Dessutom 
får man kompa Axel 
"Günther" Rahm 
ibland."

"Jag skulle i så fall 
vilja vara Linneas 
synth; allt i ett med 
en odebatterbart 
cool vibe som andas 
70-talsmoves, 
rökmaskin och 
solbrillor för 
nattklubbsbruk. Plus 
i kanten är att Linnea 
är ganska snäll mot 
sitt instrument."
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Lundakarnevalen närmar sig med stormsteg! 
I-sektionens KarnIval har besökt I-puben, 
klarat sig igenom en tentaperiod och hållit 
workshops med tältnöjen och tågvagnar. 
Men vi är inte där än. Visor ska skrivas, två 
tentaperioder ska betas av och köerna för 
jobbpass ska stås i, och sedan börjar det ta 
fart på riktigt!

Vistävlingen ger dig möjligheten att sätta 
din prägel på alla middagar som kommer 
ske i samband med Lundakarnevalen. Vi vill 
att I-sektionen ska synas och höras under 
karnevalen. Så slå era kloka huvuden ihop 
och skicka sedan in era bidrag innan den 31 
december på lundakarnevalen.se/tavlingar!

Näst på tur är sedan "Uppropet" den 4:e 
februari, köerna för jobbpass som ger dig 
möjligheten att engagera dig i karnevalen 
som arbetare och uppleva alla de roligheter 
som kommer med karnevalsengagemang. 
Så plocka fram era varmaste kläder och 
förbered er för att köa en hel februarinatt.

Glöm inte följa oss genom facebookgruppen 
Karnivalskarneval för att inte missa någon 
viktig info. Mer info om Lundakarnevalen 
finns även på facebooksidan Lunda-
karnevalen och lundakarnevalen.se.

Kramar från KarnIval!

KARNIVAL-
MINGEL

DEADLINE 
AFFISCH

KARNIVAL 
PÅ I-PUB

TENTA-P 
BÖRJAR

DEADLINE 
MELODI & 
OUVERTYR

WORKSHOP 
TÄLTNÖJEN

DEADLINE 
SMÅNÖJEN & 

TÄLTNÖJEN
WORKSHOP 

TÅGVAGNAR DEADLINE 
SAGA & 

TÅGVAGNAR

DEADLINE 
VISOR

TENTA-P 
BÖRJAR

KÖER FÖR 
JOBBPASS

TENTA-P 
BÖRJAR LUNDAKARNEVALEN 

2018

av: KARNIVAL
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av: KÄLLAREN

Efter frukostmöte klockan nio är det dags att 
sätta igång. Först måste alla ingredienser levereras 
till Cornelis. Här ser vi Beata som hämtar ut det 
svenska högrevet hos Widerbergs kött.

Nästa stopp är St Jakobs bageri där vi köper 
de goda hamburgerbröden.

Högrevet har anlänt och nu väntar styckning 
innan det kan malas. Det löser Erik och 
Simon med nöje.

Lunchpaus! Efter 4 timmars hårt slit behöver 
även källaren få äta och här samlas alla för att 
avnjuta en eminent pastalunch tillsammans.

Samtidigt i Cornelis hackas det för fullt. 
Potatis ska klyftas, tomater ska skivas och 
lök ska strimlas. Knivarna går varma i flera 
timmar.

Soroush ser här till att den karamelliserade 
löken blir sådär perfekt klibbig som vi vill 
ha den.

Högrevet mals sedan till färs. Därefter mals 
det igen. Bra burgare tar tid.

Tada! Det färdiga resultatet serveras med 
en kombination av vanlig potatis- och 
sötpotatispommes och vår egengjorda 
tryffelmajonäs. 

F Ö D S E L

E N

Källaren presenterar vägen till den fantastiska I-burgaren. 

i-burgares-  I T Y P E  3 4  -
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INUTI får besök från Belgien

he first week of October the I-guild got international! 
We had the pleasure of welcoming 17 Belgian Industrial 
Engineering students through the ESTIEM network from 

the universities of Brussels and Liège for 5 days. They were hosted 
by I-guild students who joined the events on the packed schedule 
created by InUtI. Some highlights of the week were the amazing 
crayfish party (all traditions included from snaps to decorations), 
city tours around Lund and Malmö, a Swedish language course 
and as the cherry on the cake a large sittning at Malmö nation to 
show them how to party in Sweden! The week turned out to be lots 
of fun with nation parties and discovering Swedish culture. At the 
end of the week a promise was made that Brussels and Liège will 
organize a week for I-guild students as well! So in February we will 
depart with around 15 students to lovely Belgium and see how the 
evenings are celebrated with some delicious Belgian beer and tasty 
Belgian fries, stay tuned as more info on how to apply will follow 
soon!

Cheers from our ESTIEM LR, 

Willem Prinsen

T

20 21



Gör det inte 

Går på I

INFO
undersöker

46%
av svarande var 
kvinnor

54%
av svarande var 
män 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Majoriteten är singlar!

Västgötas
Östgötas
Blekingskas
Göteborgs
Hallands
Helsingkronas

Ingen
Kristianstads
Lunds
Malmös
Smålands
Sydskånskas

Instagram Snapchat

Varken eller

Ingen

MSN

BDB
PA Hogwarts.nu

Lunarstorm
Myspace

Övriga

BEEEEEP

Varje 
dag

Några gånger 
i veckan

Varje 
vecka

Mindre än 
varje vecka

En gång
i månaden

Aldrig

Stolta

Mindre stolta

Förvirrade

1. Franska
2. Kinesiska
3. Spanska
4. Arabiska
5. Ryska
6. Italienska
7. Japanska

I:are vars 
cyklar
blivit stulna Cykeltjuvar på

sektionen

4 av 10 I:are har fått
sin cykel stulen, medan

7% erkänner att de själva 
stulit någon

av: Olle Vellin & Mira Kjellin

Nuvarande studenter

ÅldersfördelningSpännande siffror

NationstillhörighetCivilstatus

RöstmeddelandeSaknade onlineforum

Ringer hem

Sektionens logga Språkdrömmar

Cykelstölder

Preferenser i sociala media

Info tog till Facebook för att ta 
pulsen på sektionen och lära sig 
hur I:are egentligen kommunicerar. 
Detta är resultatet.

Den stora majoriteten 
av svarande
går I just nu.

Även om det finns spridning 
bland nationerna I:are är 
med i finns det tydliga 
favoriter...

Bara en knapp 
tredjedel har 
fortfarande ett 
intalat röstsvar 
i telefonen

Många svarande har
fått I-sektionens logga 

om bakfoten: det 
föreställer en isbjörn - 

inte en myrslok

Mer än hälften hör av sig 
till sina föräldrar varje 
vecka
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FOTAR

no. 34
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av: HJALMAR HELD

Vintern är nu antågande i rask 
takt vare sig man vill det eller 
ej. Gud vet att jag inte vill. Men 
med vintern kommer årets bästa 
högtid, julen. Tyvärr har julen 
som student på LTH reducerats 
till knappa två tre dagar där man 
gör allt för att inte tänka på de 
annalkande januaritentorna. 
Med detta i åtanke är det viktigt 
att i så stor grad som möjligt 
nyttomaximera dessa få dagar. 
För att lyckas med detta gäller det 
att göra rätt val under juletiden. 
Givetvis ska Info hjälpa dig. Vi 
ska hjälpa dig med det kanske 
viktigaste valet du kommer ställas 
inför under julen. Vi ska hjälpa 
dig att välja glögg.

Info har testat fyra sorters 
glögg, två innehållandes alkohol 
och två alkoholfria. Dessa 
fyra valdes ut med hjälp av en 
väl beprövad metodik: kolla 
vilka som ser roligast ut på 
Systembolagets hemsida. För 
att testerna verkligen ska spegla 
dryckernas smakupplevelse består 
recensionerna enbart av ord som 
yttrades under avsmakningen.

Vintra Mörk Choklad  
5 / 5  M A N D L A R

”Lagom söt, 15% alkohol – perfekt för 
släkten”

”Precis min smak! 5 av 5”

”Den har allt på något sätt – lagom av allt”

”Skulle inte säga att den smakade mörk 
choklad, det är mer som toner. Ni vet, så 

som man beskriver vin”

Dufvenkrooks Original  
4 / 5  LU S S E K ATT E R

”Slog där det gör ont, bara ångan gör mig 
glad”

”Jo den var, den var…”

”Gör mig varm i hela själen”

”Om du tänker dig en kall kväll… (tre 
minuters uppbyggnad och romantiserande 
av mellandagarna) …snart kommer jag vara 

lite mysigt lullig.”

Blossa Ekologisk Alkoholfri 
3 / 5  P E P PA R K A KO R

”Det är jul för några år sedan!”

”Slår Tegnérs med hästlängder”

”Väcker jättefina minnen”

”Luktar rätt, första kontakten med tungan 
smakar rätt men sedan faller den tyvärr 

platt”

Tegnér & Son Ekologisk Alkoholfri 
2 / 5  R U S S I N

”Smakar som varm, svag hallonsaft”

”Tillverkas denna genom att koka bort 
alkoholen från riktig glögg?”

”Kanske om jag vore fem och ville äta 
pepparkakor med föräldrarna medan de 
dricker glögg, men jag skulle nog hellre 

bara äta pepparkakor”

”Jag sitter bara här och tittar på slatten utan 
att veta vad jag ska göra med den…”

GLÖGG
I N F O  T E STA R
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Humans of I

Håkan, I17 
Vad var det roligaste du 
gjort sen tentaveckorna? 
 
TDC (Tour de chambre - fest 
i studentkorridor, för den 
oinvigde) 

Fredrik, I17 
Bästa tillbehöret på grönt och 
gott-sallad? 
 
Picklad rödlök

Douglas, I17 
Kan du berätta om en person du 
har träffat sedan du kom till Lund 
som har påverkat dig mycket? 
 
Min huvudphadder John fick 
mig verkligen att känna mig 
välkommen och gjorde så att det 
inte blev lika jobbigt att börja 
som jag trodde att det skulle 
vara. 

Anton, I16 
Bästa jul-tipset? 
 
Lakritsjulkalender! 

Gustav, I17 
Vad skrämmer dig mest 
såhär i Halloween-tider? 
 
Det här obehagliga 
limmet på dörrarna i 
M-foajén. 

Kristina, I17 
Vad skrämmer dig mest såhär i Halloween-tider? 
 
Att inte få CSN… Nä, jag vet inte. Jo, att inte få CSN. 

Clara, I17 
Vad är det mest 
spännande som händer 
på campus just nu? 
 
Jag ska vara med och 
jobba på Arkad, och det 
känns nog som det mest 
spännande som händer 
just nu. Det ska bli kul att 
få vara med och bidra där.

 

Tilda, I17 
Vad är det roligaste du gjort sen 

tentaveckorna? 
 

Kråfflan! Vi gick upp morgonen efter 
sista tentan och sålde våfflor. 

av Olle Vellin & Mira Kjellin
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visar på hennes stora 
engagemang.

När vi frågade Sandra om 
hemligheten till varför 
hennes kurs är så omtyckt 
svarade hon enkelt att 
det beror på att hon alltid 
sätter studenterna först. 
Hon menar att oavsett 
hur mycket som behöver 
göras prioriterar hon sina 
föreläsningar, övningar 
och studenter före annat. 
Nu väntar vi med spänd 
förväntan på detta åretts 
upplaga av kursen där 
tre årets lärare på raken 
kanske kan bli fyra.

Efter en fantastisk insats 
i programmeringsteknik 
har sektionen valt 
att återigen ge 
Sandra Nilsson den 
praestigefyllda titeln årets 
lärare 16/17. 

Under omröstningen 
fick Nilsson inte bara 
flest röster, utan även ett 
antal fina motiveringar. 
Motiveringar som 
”Engagerad, pedagogisk, 
sätter in extra tid för 
fler övningar för de 
som inte förstår, man 
märker att hennes mål 
var att vi skulle gilla 
programmering och 
verkligen förstå.”  och 
inte minst “Aldrig sett en 
lärare som anstränger sig 
så för att alla ska lyckas” 

[tryckeriets reklam]

Hat-trick för årets lärare
av SRI
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Säger du cash, pengar, likvida medel till vardags?
Förklarar du ofta vad management consulting är?
Gör du val med frågeställningen om saker går att sätta på CV:t?

Det finns hjälp att få.

Isbjörnar
Inkognito
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