
Grattis till antagningen och varmt välkommen till Lund och LTH!

Vi som skriver  till  dig  nu är  Phøset.  Phøset  är  det  utskott  på  A-sektionen som anordnar 
nollningen, det vill säga de första fyra introduktionsveckorna till din studietid på LTH vid 
Arkitektskolan eller skolan för Industridesign. Vi hoppas att du vill ta del av dessa veckor då 
du får en möjlighet att lära känna både dina nya studiekamrater och äldre studenter genom 
aktiviteter och evenemang som anordnas av sektionerna och teknologkåren.

21 augusti bör du infinna dig i Lund för att ta din studieplats i anspråk och för att påbörja 
din nollning. Under din första dag kommer du att bli indelad i en phaddergrupp med dina nya 
studiekamrater och få träffa dina phaddrar (äldre studenter) som är här för att få lära känna 
dig och svara på alla dina frågor kring universitetet, studierna och studentlivet. Ett par viktiga 
saker  att  komma ihåg  inför  studiestarten  är  att  införskaffa  en  svart  kavaj  vilket  är  vår 
sektionsklädsel samt något finare att ha till de sittningar som har en mer uppklädd klädkod. 
Mer specificerad information om detta står längre ner. Såklart hoppas vi även att du har gått 
med i gruppen “En Futuristisk Nollning 2017” på Facebook tills dess.

Sektionerna  vid LTH ligger inom Teknologkåren och bedrivs ideellt av studenterna. De 
fungerar något olika beroende på vilken utbildning de utgörs av,  och har formats till  den 
struktur de har idag över flera årtionden. Sektionernas huvudsakliga syfte är att skapa en bra 
gemenskap mellan studenterna både inom utbildningen och mellan de olika utbildningarna, 
samt att bedriva en kontakt mellan näringslivet och studenterna. Inom sektionen finns olika 
utskott som har olika inriktningar och anordnar olika aktiviteter. Du kan läsa mer om detta 
på vår hemsida på www.asektionen.se

Sektionsklädseln  på  A-sektionen  är  en  svart  kavaj  och  kallas  A-kavajen.  De  flesta 
teknologer över hela Sverige har ouveraller i olika färger beroende på vilken utbildning och 
sektion de tillhör. Ouverallen är deras sektionsklädsel medan vår sektion alltså har en svart 
kavaj istället. På denna kommer du att fästa alla tygmärken och andra attiraljer som du samlar 
på dig under din studietid vilket gör att A-kavajen kommer bli ett av de mest minnesvärda 
objekt  du  äger.  Sektionsklädseln  används  flitigt  under  nollningen  men  bärs  annars  till 
sittningar och andra event. Sätt din prägel på den och var stolt över den! Vi rekommenderar 
även att du skaffar några bekväma byxor till A-kavajen som du inte är särskilt rädd om, det 
kan hända att man blir lite smutsig på en del evenemang. Det kommer även vara sittningar 
med finare klädkoder så som kavaj eller mörk kostym. Detta innebär klänning av finare tyg 
som inte  är  golvlång  men heller  inte  för  kort.  Det  är  bekvämt att  ha  skaffat  kläder  för 
sittningar innan nollningen drar igång.

En ny och spännande tid ligger framför dig. Allt eftersom tiden går kommer du att inse hur 
allt fungerar och vad du vill  vara med på. Lund har mycket att erbjuda och vi hoppas du 
kommer trivas här!

Nollningstemat  på  A-sektionen i  år  är  En  Futuristisk  Nollning,  så  leta  upp gruppen “En 
Futuristisk Nollning 2017” på Facebook och be om att få gå med så ses vi snart! Har du några 
frågor om nollningen är du välkommen att maila oss på lthaphos2017@gmail.com.
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