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Salladshuvuden, svanar och bleka
vinterkroppar
En kvällstidning går ut med ett stort miljölarm. Med feta bokstäver förklaras det
hur sallad är sämre för klimatet än bacon. Ehh… Va? Jag läser vidare och den
vegetariska kosten ifrågasätts genast,
”varför sluta äta kött när sallad är ännu
värre för miljön”? Att äta sallad istället
för bacon ska alltså enligt artikeln släppa ut tre gånger mer koldioxid. Vad man
inte flaggar med är att forskningen kollat
på antalet kalorier och att klimatpåverkan av att äta tio skivor bacon kan jämföras med påverkan av att sätta i sig hela
tio salladshuvuden. Jag kan inte föreställa mig att någon byter ut en baconskiva
mot ett salladshuvud, men vad vet jag.

Efter en höst med klimatmöte i Paris och
musikhjälpens tema för året ”ingen ska
behöva fly undan klimatet” är diskussionen kring miljö och klimat något som
inte går att undvika. Klimatfrågor skapar
stora rubriker och precis som i så många
andra aktuella frågor är källkritiken väldigt viktig.

Istället för att läsa solskensrapporter
och intala oss själva att allt faktiskt är
OKEJ så gräver Drömmens redakNär vi pratar om aktuella frågor gäl”Jag
tion sig djupare ned i klimatler det att hålla i hatten och
kaoset. Så om ni märker att
att alltid tänka en gång till.
kan inte
sida efter sida handlar om
menar kvällstidningen
föreställa mig att Vad
samma sak, bli inte föregentligen med att bacon
vånade, i det här numret någon byter ut en är bättre än sallad? Och
har vi nämligen ekofokus! baconskiva mot ett hur tänker Axel när han
Drömmen har dessutom
säger att ”Tio hyffsade
blivit svanenmärkt vilket salladshuvud, men flexitarianer kan vara bättinnebär att tryckeriet vi
re än ett veggohelgon”? Läs
vad vet jag”
använder oss av har ett helvidare, så får ni se!
hetstänk kring sin miljöpåverkan, från materialval till återvinning. Allt Välkomna till det första numret av Drömför att använda resurserna på ett så bra men 2016, den gröna Drömmen.
sätt som möjligt. Redaktionens skribent
Daniela gillar inte svanar, men gick med
på att köra med svanenmärkning ändå
eftersom att det känns viktigt att visa att
vi bryr oss om miljön. Tack Daniela.
Tillsammans med min fantastiska redaktion har jag alltså
funderat på hållbarhet,
ekologi och energi till detta nummer. Omslaget på
tidningen är täckt av redaktionens kanske bästa
gröna sak och grönsak;
avokadon. Vi har satt samman ett EKOnom-test där
ni kan se hur ”gröna” ni
egentligen är och vi har
pratat med universitets hållbarhetsförening Navitas. Förutom allt detta gröna så bjuds
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Jannes

hörna

det på lättklätt då redaktionen testar
stadens badhus (simpuffar och likbleka
vinterkroppar utlovas på s.28-29), vi möter de nya players, träffar ett gäng aktuella ekonomer över fem snabba i baljan,
får en rapport ifrån Åreresan och djupdyker i Axel Sundströms matfilosofi. Carl
Christerson skriver sitt och årets första
ordföranderi och vi får en sammanfattning ifrån COP21 (klimatmötet) i Paris.

Hanna Lindström
Chefredaktör Drömmen 2016

D

Vinn kaffe och klägg från
älskade Baljan!

et är så mycket bra saker som händer på vårkanten. Knoppar börjar träda fram på träden
och luften doftar friskt av förändring och nystart.
Temperaturen stiger och ett nytt drömlikt tidningsnummer ges ut. Vad mer kan man be om?
Som en start på detta nummer vill jag nu välkomna DIG till första upplagan av min hörna! Tänk dig
den här sidan som regnbågsströsslet på årets första mjukglass eller den extra chokladbollen som
trillar ur automaten när du bara betalat för en. Här
får du skum fakta, en härlig rebus, ett lifehack och
som körsbäret på toppen, ett citat av vår allas Ernst
Kirchsteiger.
Med denna lilla introduktion så hoppas jag att du
får lika mycket glädje av den här sidan som jag har
fått genom att göra den. Så nu vänner; har vi en
underbar vår, överlever våra tentor och njuter av att
sommaren snart är på gång! Självklart längtar vi
redan efter nästa nummer av Drömmen, eller hur?

Visste du att...?
En av vårens alla höjdpunkter är helt klart påsken.
Ledighet, godis och massor med mat <3 Visste ni att
påskharen har en väldigt lång historia? Innan kristendomens uppkomst dyrkade många människor
en gudinna vid namn Eostre. Hon var gudinna över
våren och hade en hare som sin symbol. Engelskans
"easter" härstammar därmed från gudinnans namn.
När påsken började firas till minne av Jesus behölls
haren som symbol för högtiden. Tillsammans med
äggen representerar haren fertilitet och att man
"återföds" på våren. Återfödelse - come right at me!

Lös rebusen och skicka till drommen@ELIN.se senast
1:a april

Lifehack!
Visste du att du inte behöver en kaffekokare för att få en kopp
nybryggt? Om du klipper hål i en pappersmugg, placerar ett
filter i hålet och ställer upp denna skapelse på din vanliga kaffemugg så krävs det bara kaffepulver och hett vatten. Perfekt
för stressiga mornar!

Ernst-citat

"Är man avslappnad nog att
sitta och titta på en nyckelpiga en stund slipper man
äta magmedicin på hösten"
5

Är du en EKOnom?

Hur miljömedveten är du egentligen? Kan du kalla dig själv EKOnom?
Drömmen har satt ihop ett test för att snabbt få fram svaret.
Det är dags för fredagsmys! Vad
väljer du i chipshyllan?

Punka på cykeln, kedjan har gått av
och växlarna är trasiga, vad gör du?

Det är torsdag och dags för en tredagars, hur gör du dig fräsch?

a) Vadå chipshylla? Jag köper ekologiska
svenska potatisar och gör egna chips.
b) De ekologiska chipsen åker rakt ner i
korgen, i varje fall den första veckan efter att
CSN trillat in på kontot.
c) Ekologiskt? Dyrt ju. Jag kör på mina sourcreme and onion som vanligt.

a) Jag tar med mig cykeln till m-verkstaden,
passar på att flörta med några maskinare
samtidigt som jag får hjälp med alltihop.
b) Jag inser att cykeln sett sina bästa dagar
och går till närmaste cykelaffär för att köpa
en begagnad.
c) YES! Har längtat efter ny och fräsch cykel.
Klickar genast hem en på nätet.

a) En snabbdusch blir bra, som vanligt. Det
brukar inte ta mer än 5 minuter.
b) En lång och skön dusch, hela badrummet
blir immigt av värmen. Jag drar med mig
sambon in, så det är väl helt okej? Vi sparar
ju faktiskt lite vatten…
c) Ett härligt bad, jag fyller upp med vatten
ända till kanten men kan inte ligga i så länge
– det är för varmt!

Du är kvar till stängning på ekonomtorsdag på KK, det är mörkt och
kallt. Hur tar du dig hem?

Nu mot våren blir kvällarna ljusare,
hur ser det ut hemma hos dig när
mörkret väl har lagt sig?

Det här med källsortering, hur noga
är du med att använda den gröna
påsen?

a) Jag skulle aldrig överge min cykel, dumheter!
b) Jag väntar in bussen även om det bara
blir två stationer att åka…
c) Komfort går före allt! Jag tar en egen taxi,
orkar inte dela med en kompis – det blir en
omväg och tar längre tid!

a) Jag har bara lamporna tända i det rum
jag är i, lågenergilampor – såklart.
b) Mysbelysning är superviktigt för mig! Det
är lampor tända lite varstans men de flesta
är sånadär lågenergilampor, tror jag.
c) Min lägenhet ser ut som KKs dansgolv,
lampor starka som strålkastare överallt, jag
är ju lite mörkrädd…

a) Hur kan ni bara ta upp gröna påsen?! För
mig är det självklart med sju olika insamlingsboxar bredvid sängen, allt måste bli rätt!
b) Gröna påsen är ju bra, men usch vad den
luktar vidrigt efter några veckor.
c) Vadå grön påse? Finns det ingen rosa?

CSN har kommit och det är dags att
fylla ett ekande tomt kylskåp. Hur
gör du när du handlar mat?

Äntligen lite vårsol, dags att ta
fram vårjackan. När du öppnar
garderoben inser du att jackan är
hem-hemma. Åh nej! Hur löser du
situationen?
a) Jag ska ju faktiskt ta tåget hem-hem om
två veckor, jag får svettas in våren lite till.
b) Jag slinker in på Myrorna och hittar en
supertrendig och begagnad jacka till dunderpris, lite gammaldags är ju inne igen.
c) Jag tar tillfället i akt och ger mig ut på en
lång shoppingtur som resulterar i tre splitternya jackor, ombyte förnöjer, eller hur?

Flest A

EKOnomen

Grattis! Du är en riktig EKOnom!
Du lyckas inte bara med att ta hand
om miljön, du är även en fena på att
spara pengar. När det gäller källsortering finns det ingenting du inte vet
och vill man ha smarta life hacks för
att återanvända sina gamla grejer
är du rätt person att vända sig till.
Vem vet, du är kanske vår framtida
miljöminister?

a) Jag har alltid med mig ett gäng tygkassar
eller en ryggsäck att stoppa ner allt i (ekonomväskan är ju perfekt).
b) Jag försöker komma ihåg att ta med egen
kasse, det blir så fullt under diskbänken annars och oftast går ju i varje fall några varor
att klämma ner i väskan.
c) Det är tungt att bära hem allt från affären. Jag tar ett par extra påsar för att vara
säker på att inte behöva fylla dem för mycket
(ringer kanske en taxi, förresten).

Flest B

EKOnormalen

Ett litet miljötänk i bakhuvudet gör dig till EKO-normalen. Du
är duktig på att handla ekologiskt,
släcka dina lampor och tar oftast cykeln när du ska någonstans. Ibland
slår bekvämligheten till och ElDorados varor smygs ner i varukorgen.
Det finns saker du kan förbättra
men du är på god väg! Spana in
s. 12 för att få tips om vad du kan
ändra på i din vardag.

Räkna ihop hur
många du fick av respektive bokstav för att
sedan ta reda på hur
EKO du egentligen är

Flest C

EKO? No, man!

Eko? No, man! För dig kommer komfort och
lyx i allra första rummet, miljön är väl snarare ett
problem för framtida generationer än för dig? Du
är personen som lämnar bilen på tomgång för att
ha den varm efter föreläsningen, som lämnar alla
lampor tända för att kunna komma hem till mysbelysning och som hellre skaffar sprillans nya grejer
än visar dig i förra vårens mode. Du har en del att
jobba på… Så ta chansen och spana in s. 10-13 för
mer kött på benen gällande miljön och smarta tips.
Testa gärna Axels recept och tips som finns på
s. 14-15 för goda klimatsmarta rätter.

krönika

En krönika om

Nylonstrumbyxor och favoritplatsen
på jorden
in favoritplats i hela den
här världen är byn jag
är uppväxt i. Här har jag
lärt mig gå, cykla, hoppa hopprep,
vad som är rätt och vad som är fel.
Klottrat i busskuren, lekt mamma-pappa-barn på mjölkbryggan
och blivit jagad av grannarnas
getter. Klätt ut mig i peruk med
en kompis och låtsats vara två
nyinflyttade barn på cykel. Och
blivit snopen och till och med
förvånad när vi blev påkomna.
Här har jag förbannat mina föräldrar över att vi inte bodde närmre
stan, att de tyckte det var smart
att bosätta sig och sina ungar tre
mil utanför samhället, i skogen,
med ett knappt fungerande internet. Svurit över att behöva gå
två kilometer i 24 minus med nylonstrumpbyxor under gymnasiet,
till en buss som oftast kom, fast
ibland inte. Klagat över att sparkcykel inte fungerar särskilt bra
på små grusvägar och att glassbilen aldrig hittade till vårt hus.

Det faktum att skogen och naturen finns nära, att pappa, farmor,
farmors far och ännu tidigare generationer har gått i precis samma skog, kanske till och med på
samma stig, smakat på samma bäck, gör att jag känner
mig priviligerad. Lyckligt lottad.
I samma stund som nyheterna om
orkaner i USA och tyfoner i Filippinerna når mitt medvetande, påminns jag om hur bra jag ju har
det. Det är inte mitt Bjärme som
har drabbats, för att det råkar
ligga här uppe i norr. Det är inte
jag och min familj, mina grannar
och släktingar som behövt ta till
flykten. Inte vi som måste fly från
allt vi tycker om, allt som är vårt.
Det är de andra, inte jag, som måste lämna sin hemstad, sin by, sin favoritplats. Och jag får ha min kvar.

”I samma stund som nyheterna om orkaner i USA
och tyfoner i Filippinerna
når mitt medvetande, påminns jag om hur bra jag
Men hit har jag längtat tillbaka
ju har det.”
när jag varit ute på äventyr. Älskat att E45:an ligger två kilometer bort och att det sällan dundrar förbi bilar utanför. Att skogen
ligger precis runt husknuten
och att få gå hela familjen, med
pappa i täten, och leta bäverbon
med stora stövlar och kamera.

Att använda 20-den-nylonstrumpbyxor i minusgrader kräver sin
dumhet och må vara isande kallt,
men att klaga känns, när allt
kommer omkring, rätt meningslöst. Och inte minst onödigt. Att
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bråka om några minusgrader när
delar av Afrika torkar ut till
följd av extrema värmeböljor.
Aldrig ska jag förbanna mina föräldrar för att jag som ung utsattes för knaggligt internet (vilket
ledde till att jag fick titta på gamla
VHS-filmer, typ Sunes jul, istället
för att kolla lustiga youtube-klipp
som alla andra gjorde vid den
tiden), försenade bussar (som
egentligen var en bra ursäkt till
att skippa första lektionen) och en
ökad risk att stöta på en björn under promenaden. Här har jag växt
upp och bott största delen av mitt
liv. Hittat på en massa dumt men
också många bra grejer. Hatat allt,
men inte längre. Det här är min favoritplats och jag får ha den kvar.

Sofia Carlsson

Foto: Karolina Bergman

EKOFOKUS

Med siktet på en grönare tidning #EKOdrömmen

Ekofokus

Klimatkaos
Vad händer egentligen med klimatet?

Fossila bränslen

Även om det är samma temperatur till jul som på midsommar så känner vi svenskar bara av en
liten försmak av vad klimatförändringarna innebär och kommer att innebära. Drömmen har
noggrant sökt igenom internet för att servera er de fakta som behövs för att förstå klimatkaoset.

Vi har hört det förut och vi kommer få höra det igen. Kol, olja och gas släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären.
Utsläppen bidrar till ökad växthuseffekt och därmed till uppvärmning av planeten. De förnyelsebara energikällorna
utvecklas snabbt. Greenpeace, bland andra, talar om en energirevolution och säger att smartare användning av energi kan rädda vår planet!

Text: Hanna Lindström

Det blir varmare
Hur vore 24 grader istället för 20 i
juni? Inte helt fel. Eller?
Att glaciärer och hav som varit täckta av is smälter vet vi, detta kommer
innebära höjd havsyta. Tyvärr stannar
inte problemet med uppvärmningen
där, isen ersätts av mörkare ytor så
som mark och vatten. De nya ytorna
reflekterar inte solens strålning på
samma vis som isen. Värmen kommer därför att absorberas i större utsträckning och uppvärmningen ökar
då ytterligare.

Vad händer då?
▶

Vädret förändras och blir mer extremt. Orkanerna blir
fler och starkare, torkan ökar, hettan blir värre och översvämningar blir allt vanligare.

▶

Havsnivån höjs då isarna smälter. Vissa önationer kan
helt komma att försvinna under havsytan, vilket med tiden skapar en stor mängd klimatflyktingar.

▶

Allt fler konflikter kring naturresurser uppstår då dessa
minskar. Både färskvatten och mark som går att odla
blir allt mer dyrbar.

▶

Dödliga sjukdomar sprids i större utsträckning då hettan och översvämningarna ökar.

▶

Havens ekosystem förstörs av försurning och uppvärmning. Exempelvis så kan detta problem redan ses tydligt
på korallrev.

Källa: wwf.se

▶

Djur och växter utrotas när de inte längre kan anpassa
sig till det förändrade klimatet.

▶

Ekonomiska förluster uppstår, särskilt för de länder som
redan innan klimatförändringarna varit utsatta och fattiga.
Källa: greenpeace.se

Skogen
Ofta beskrivs skogen som världens lunga. Det förklarar enkelt hur viktig skogen är för att binda och ta upp koldioxid.
Istället för att ta hand om och vårda skogen, eller ”lungan”, skövlas världens skogar snabbt. Hela en femtedel av
världens utsläpp av växthusgaser kommer ifrån den här sortens avverkning. Anledningen till skövlingen är ofta att få
fram mark där foder till köttdjur kan odlas.

Maten
En av de största källorna till utsläpp av växthusgaser är jordbruket. Gödningsmedel, fossila bränslen som driver maskiner samt den metangas som bildas vid boskaps matsmältning är de allra största bovarna.
Källa: greenpeace.se

Vad är metangas?

En ko rapar ungefär en gång var
90:e sekund. Det är metan som kommer ut, men vad är det för något?

Sammanfattning
När det kommer till klimatförändringar så finns det ett
antal saker i vår vardag som
påverkar extra mycket. Att ta
cykeln eller bussen istället
för bilen kan exempelvis göra
stor skillnad för miljön. Annat
som påverkar klimatet mycket är maten vi äter. Genom
att förändra din kost och äta
mer vegetarisk mat och mindre mejeriprodukter kan du
minska dina utsläpp. Energi
och produkter vi konsumerar i

bostaden är även de stora klimatbovar, kanske går det att
sänka temperaturen inne och
skippa den där extra klänningen eller jackan som du
egentligen inte behöver? Slutligen är det en bra idé att inte
bidra till vidare investeringar
i sådant som ökar växthuseffekten. Världsnaturfonden
skriver att det är Bilen, Börsen, Biffen och Bostaden som
är de områden där vi bäst kan
vara med och påverka!
Källa: wwf.se
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Metan är en växthusgas (precis som koldioxid) som i atmosfären fångar upp värme
25 gånger mer effektivt än vad koldioxid
gör. Gasen stannar kvar i atmosfären i
ungefär 10-15 år, vilket är kortare än
vad koldioxiden gör.
Källa: greenpeace.se

Ekofokus

Hur kan du minska ditt CO2-avtryck?
Efter klimatmötet i Paris och musikhjälpens tema för året ”ingen ska behöva fly undan klimatet”
är det tydligt för oss alla att vi behöver ta ansvar för vad som händer med klimatet. Vi listar några
konkreta tips på både bra och dåliga lösningar.
Text: Hanna Lindström

Falska lösningar

Vi är många som är måna om att göra miljömedvetna
val, men inte allt som uppges vara ”grönt” är faktiskt det.
Drömmen har rotat fram några exempel på tveksamma
gröna alternativ som du kanske bör fundera på.
▶ Kärnkraft. Det talas ofta om att kärnkraft är både klimatvänligt och ”rent”. Det är dock oklart hur hög sanningshalten är i detta. Många anser att kärnkraft inte är
ett gott energialternativ på grund av dess risker och miljöproblem.
▶ Koldioxidlagring. Även kallat CCS (kort för Carbon Capture and Storage) är ett koncept där koldioxid fångas in
och lagras under mark. Ett styrkande argument för utbyggnad av kolkraftverk har varit att CCS kommer kunna
lösa problemet med koldioxidutsläpp i framtiden. Ingen
vet dock om koldioxidlagring kommer att kunna fungera
i längden.
▶ Biodrivmedel. En riktig kluring då det kommer till att
vara klimatsmart är frågan om biodrivmedel. Biodrivmedel kan vara en del av lösningen för drivmedel till transporter. Vad som kanske inte självklart framstår som ett
problem vid första anblick är framställningen av biodrivmedel. Det är nämligen så att odling av energigrödor såsom oljepalmer, sojabönor eller energiskog kan orsaka
skövling av regnskog. Att skövla regnskog orsakar utsläpp av växthusgaser som är större än om fossila bränslen istället använts som drivmedel.

Saker du kan göra
(Ja, vi vet att ni har hört det förut men det är det här som
är grejen)
▶ Energi. En tredjedel av Sveriges energi går till att värma
upp byggnader. Genom att sänka temperaturen hemma
(om du inte bor i studentbostäder och redan har det kallt)
och kolla upp vart din värme kommer ifrån kan du alltså
göra stor skillnad. Klimatsmarta alternativ för uppvärmning hemma är exempelvis solvärme eller fjärrvärme.
▶ Investeringar. Se över dina (eventuella) besparingar. Se
till att inte investera i fossila bränslen så som olja eller
kol. Fråga gärna din bank efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.

Gör din tacofredag godare
Efter fredagspuben börjar hungern smyga sig på och
det är dags för en traditionsenlig tacokväll. Här kommer våra allra bästa tips för att göra tacon klimatsmart (och kanske godare?).
Ta med egna påsar till affären, kanske plastpåsar du
redan har hemma, en tygkasse eller varför inte en
stor ryggsäck?
Skippa köttet, testa soja eller quornfärs, bönor eller
linser (recept finns här nedan).
Ta den ekologiska crème fraichen eller våga testa
havrevarianten!
Välj grönsaker efter säsong, gärna ekologiska.
Alkohol till maten? Testa ett ekologiskt öl eller ett ekologiskt vin, de finns till och med i petflaskor! Systembolaget har massvis med bra saker.
Några tomatbitar, salladsblad eller majskorn över?
Nice med matlåda ju!

tacolinser

▶ Åk mer kollektivtrafik. Eller cykla! Lämna bilen hemma
och skippa taxin från festen till Donken.
▶ Ät annorlunda. Genom att minska mängden
kött på tallriken kan du göra stor skillnad.
Strunta i att stämpla dig själv som vegeTips!
tarian eller vegan om det inte passar Läs Flexiteriadig. Se till att det kött du äter är svenskt nen på s.14-15
och helst inte rött, kyckling är bättre för
klimatet!
▶ Släck lampan, dra ur sladden till mobilladdaren och ha
lock på när du kokar vattnet till dina nudlar så minskar
din elanvändning.
▶ Köp ekologisk mat, det är bättre för både din kropp och
miljön.
▶ Ät upp maten. Billigare och bättre på alla sätt och vis.

(Till fyra tacoätare)
•

Koka upp 3-4 dl linser i dubbelt så mycket
vatten och följ anvisningarna på paketet.

•

Hacka en röd chili i tunna skivor, skiva 1
vitlöksklyfta – fräs i olivolja.

•

Ta av linserna från plattan då det ännu
är lite vätska kvar, häll ned i stekpannan
tillsammans med chilin och vitlöken, fräs i
någon minut.

•

Krydda med tacokrydda (eller så) efter
smak, stek i ytterligare någon minut

Smaklig måltid!

(obs, stor risk för matkoma)

klimatavtalet
Den 30 november till 11
december 2015 hölls det
21a klimatmötet under
FNs
klimatkonvention
och världens länder träffades i Paris för att förhandla. Filip Lövström
som i vanliga fall läser
EMM (Energi, miljö, managment) och ekonomi
vid LiU och som ägnar
större delen av sin tid
till att arbeta och föreläsa om klimatfrågor var på
plats under klimatmötet
och ger oss en rapport för
att få en inblick i vad avtalet egentligen innebär
samt om hur läget ser ut.

Foto: Caroline Westblom

inte heller är just ett globalt
avtal som kommer att rädda världen.
Det globala är hela tiden
summan av varje land,
som är summan av allt det
lokala. Bollen är passad
och alla ska ned till noll
utsläpp. Med forskning,
ingenjörskonst, samhällsvetenskap,
ekonomiska
system och mänsklighet så
ska vi ned till noll. Världen
står på en knivsegg och
tiden är ödesmättad och
knapp. Kommer vi tippa
över till en värld som fortsätter att i en allt mer accelererande takt utarma våra
resurser och sågar av den
gren vi sitter på eller kommer vi att tippa till en värld
där vi tar hand om ekosystemen runt oss? Så att de
kan fortsätta upprätthålla
liv.

Ett globalt klimatavtal är
på plats och det är ett avtal
som lätt kan ge en känsla
av antiklimax. Avtalet säger ingenting om vem som
ska minska på utsläpp, eller hur det ska göras. Vad
det nya avtalet säger är att
världen ska minska utsläppen till noll under andra
halvan av århundradet, att
vi ska hålla oss så långt
under 2 graders uppvärmning som möjligt och sikta
på 1,5 graders temepraturhöjning. Avtalet är baserat
på att länder gör frivilliga
åtaganden, som måste
uppdateras vart femte år.
Det handlar alltså om ett
förtroende mellan länder.
Avtalet är absolut inte till- Jag vet en sak. Världen
räckligt. Men det kanske tippar inte av sig själv, och
bollen ligger hos oss.

Ekofokus

Flexiterianen

recept

Text och foto: Axel Sundström

Hej, jag heter Axel Sundström och
jag är flexitarian. Tanken är att jag
ska ge er ett recept på en god vegetarisk maträtt som gör att ni både
bättrar på hälsan och tjockleken på
er plånbok. Innan det skulle jag dock
vilja sno lite av er tid för att förklara
vad det för mig innebär att vara flexitarian och varför man överhuvudtaget skulle överväga att bli en.

ny mat-religion. Vissa måste få testa,
smaka och sakta introduceras för att
komma bort från mamma-Scans och
Chicken Nuggets.
Min tanke är att jag, så kort jag förmår, nu skall ge er nyblivna flexitarianer några argument till varför ni vill
äta; inte nödvändigtvis mindre kött
men mer grönsaker!

merar någon typ av kött 2-3 gånger
om dagen 7 dagar i veckan. Tänk på
vad ni stoppar i er så kan ni undvika
otrevliga saker som tarmcancer eller
hjärt- och kärlsjukdomar.

Många har genom åren skojat och
kallat mig för världens sämsta vegetarian. Inte bara mina Södertälje-boyz<3 där hem-hemma,
utan även mina medstudenter på LIU. Det
är nästan som att de
suttit och väntat på
att jag ska svälja den
där räkstjärten i woken så de kan utbrista: ”Bingo! Du åt den”.
Detta gör mig inte upprörd,
kränkt eller något liknande. Precis som att folk inte håller nyårslöftet om beach 2016 utan snyltar ett
chips på bakfyllan kan en vegetarian
”trilla dit”. Detta visar snarare på hur
vi tänker kring ämnet, nämligen att
man alltid måste välja antingen det
ena eller det andra. En räkstjärt och
du är körd kompis.

Miljön
Källsorterar du? Sverige är packat
av miljövänner, och även om du inte
källsorterar är du som svensk
troligen realtivt miljömedveten jämfört med övriga Europa. Många av oss tycker
att miljöfrågor är viktiga,
men att konsumera kött
står för större miljöförstörning än privattrafiken.
Skogsröjning, lastbilar med
foder, ko-pruttar, vattenbrist
och alla möjliga anledningar gör detta till en av de största miljöbovarna i
världen!

Många som fokuserar mycket på kost
och hälsa är folk som tränar. Även
om protein fås genom att äta köttprodukter så finns det faktiskt grönsaker som ger dig mer protein utan
de negativa konsekvenserna. Bönor,
kikärtor eller linser är bara några exempel. De ger dig både järn, protein
och andra viktiga näringsämnen.
Dessutom mättar de bra!

”Tio
hyffsade
flexitarianer kan
vara bättre än ett
veggohelgon…”

För mig har det i alla fall inte varit
självklart att blankt välja mellan de
två alternativen. Här kommer då
medlaren; flexitarianen, som böjer
tid och rum och förser oss alla med
ett tredje alternativ. Nämligen att
du själv bestämmer var gränserna
går och ingen annan. På så sätt kan
du i din egna utsträckning göra gott
genom dina kostvanor, både för dig
själv och din omgivning. Tio hyffsade flexitarianer kan vara bättre än
ett veggohelgon. Även om jag tycker
att hens insats är beundransvärd så
kan inte alla tvärt konvertera till en

Pengar
Även om det finns billigt kött så är
det ofta fyllt med mer skit och tillverkat under sämre omständigheter. Vi
lägger mycket pengar på halvfabrikat istället för grönsaker. Om man
följer säsongen kan man få väldigt
billiga vegetariska måltider. Pengar
som man sedan istället kan göra vad
man vill med, som att köpa dyrare
eko-kött till helgen, eller se Quentin
Tarantinos ”H8ful eight” på premiärdagen.
Hälsan
Vi är något medvetna om de dåliga
konsekvenserna av ensidig kost av
processat kött och blodiga biffar.
Om du nu tänker efter vad du äter
en normal vecka så förmodar jag att
ganska många av er ändå konsu-
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”Köttbullar” (fetaostbollar) med tomatsås

Djuren
Svenskt kött är bättre än kött från
många andra länder, men ingen garanti för god kvalitet eller djurhållning. Många gånger skippar vi även
att kolla köttets ursprung på grund
av prislappen. Vi svenskar dödar miljontals djur varje år genom köttkonsumtion. Bara till jul slaktas 640 000
grisar till 9000 ton julskinka.
Något jag började med när jag var ute
och reste runt var ”no meat monday”
eller minst ett vegetariskt mål om dagen. I dagsläget är det bara vegetariska matlådor som gäller för min del
och ibland någon ekologisk köttbit på
helgen (eller en ”syndig” kebab efter
krogen). Testa er själva! Klarar ni av
ett vegomål om dagen, kanske flera?
Det gör mer än vad ni tror. Priset på
de maträtter jag kommer presentera
här (och i kommande nummer) varierar beroende på ingredienserna men
ligger på mellan 10-20 kr portionen.

Bollar:
2dl mandelmjöl/sojamjöl (sojamjöl
är billigare och fungerar lika bra)
1dl ströbröd eller panko
1 finhackad gul lök
150g smulad fetaost
1 ägg
2 tsk oregano
salt & peber
olivolja till steket
Blanda alla ingredienser och gör
bollar av dem… Stek i stekpannan.
Servera med tomatsås och
spaghetti.
Tomatsås:
500 g krossade tomater (gärna av
den lite finare sorten)
1 - 2 finhackade gula lökar
1 – 2 vitlöksklyftor
2 - 3 msk olivolja
2 - 3 msk tomatpuré
salt & peber
1/2 - 1 tsk socker
Stek lökarna med oljan och tomatpurén. Häll i resterande ingredienser
Smaka på tomatsåsen… nöjd eller
inte? …här följer lite experimentella
ingredienser som jag brukar mixtra
med och som kan få just dina smaklökar att dansa. Prova lite i taget.
Ketchup
Ajvar relish
Sweet thai chili

Sriracha
Balsamvinäger
Grönsaksbuljong

Allmän lista över ingredienser som kan
ligga i kyl & frys ett tag och användas till
mycket:
• Havregrädde – vissnar aldrig,
håller i 4 månader och finns på
literförpackning (lägre fetthalt än
grädde).
• Gul lök & vitlök – används till allt
som är gott.
• Grönsaksbuljong – kan rädda de
flesta matexperiment.
• Fryst veggofärs – Fungerar minst
lika bra som köttfärs, (mer protein, mindre fett)

Ekofokus

Vad är cirkulär ekonomi?
Text: Hanna Lindström Foto: AnnaCarin Isaksson

För att ta reda på vad cirkulär ekonomi är pratar jag med Tobias Jansson som driver CircularEconomy.se.
Han är skribent och föreläsare inom
ämnet.

jag i kontakt med begreppet cirkulär
ekonomi. Jag fastnade för tanken att
hållbarhet inte enbart handlar om att
minimera förbrukning utan snarare
om att tänka om ifrån grunden och
förändra på djupet. Då kan vi maximera det positiva istället.

Vad innebär begreppet cirkulär ekonomi?
”Det
Det är relativt komplext att
Varför är ämnet viktigt?
förklara vad cirkulär ekoär det som är Det finns flera olika nyttor
nomi innebär. Min defidet fina med alltiho- med cirkulär ekonomi,
nition är att det är en
både för näringslivet en stor roll att spela, därför skulle jag
pa,
det
går
att
få
ihop
vision om ett ekonooch för samhället. För vilja säga att arbetet nästan måste
miskt system som är miljö och affärsnytta ge- företag handlar det starta hos ekonomerna.
designat för att åter- nom att använda resur- om råvaror och att säskapa resurser om och
kerställa en prissäker Vad händer inom området idag och
om igen. Det handlar i serna på ett smarta- tillgång till dessa. Dess- vad tror du om framtiden för cirkure vis”
princip om att ta ett steg
utom så innebär affärs- lär ekonomi?
tillbaka och göra om saker
modeller där produkter hyrs ut Sedan jag började arbeta inom områfrån början. Man kan skilja detta från istället för att säljas att kunden knyts det år 2012 har intresset för cirkulär
den linjära ekonomin vi har idag där till företaget på ett tydligare sätt.
ekonomi ökat stort i Sverige. Vi disen vara produceras, säljs, används
kuterar cirkulär ekonomi mycket men
och slängs. I en cirkulär ekonomi går För samhället är en ganska självklar nu är det dags att det börjar hända
allting runt och olika värden återska- vinst att utsläppen minskar, dess- saker, tyvärr finns inte så många konpas i nya produkter. Det är det som är utom talas det om att fler jobb kan kreta exempel på ett cirkulärt arbetsdet fina med alltihopa, det går att få skapas då mer arbetskraft behövs
sätt i dag.
ihop miljö och affärsnytta genom att till service och återvinning
”...att hållanvända resurserna på ett smartare av material. Genom att
Har du några tips kring
vis. Inom den cirkulära ekonomin är använda resurser smar- barhet inte enbart ämnet för den som är
det aktuellt med nya innovativa af- tare ökar samhällets
handlar om att mini- intresserad och vill
färsmodeller där saker exempelvis motståndskraft
mot
veta mer?
hyrs ut och används gång på gång. framtida förändringar. mera förbrukning utan Ett exempel på ett föDessutom finns det pengar att spara Utan omställning kom- snarare om att tänka om retag som arbetar utgenom att arbeta såhär.
mer det att finnas mer
ifrån det cirkulära tanifrån grunden...”
plast än fisk i haven år
kesättet är Houdini, som
Det går även att förklara cirkulär 2050. Om materialen vi antillverkar funktionella friluftekonomi genom att tala om två olika vänder istället löper i kretslopp
skläder. Gå in på www.houdiniskretslopp, ett naturligt och ett tek- så kan vi minska detta.
portswear.se och välj fliken ”miljöarniskt (läs mer på CircularEconomy.
bete” för att få veta mer!
se). Cirkulär ekonomi är en långsiktig Hur kan vi (som ekonomer) komma
vision, kanske skulle samhället kun- att arbeta med cirkulär ekonomi?
Jag vill även tipsa om att gå in på
na fungera på detta vis om 50 – 100 Ingenjörer och arkitekter har såklart www.circulareconomy.se och följa
år.
stora och viktiga roller att fylla när det min blogg, det finns dessutom möjliggäller att förändra samhällssystemet het att prenumerera på nyhetsbrevet
Hur kom det sig att du började arbe- men för att komma till en förändring ”Veckans cirkulära” för att få aktuella
ta med cirkulär ekonomi?
är ekonomerna också väldigt viktiga. uppdateringar kring cirkulär ekonoJag var med och grundade maga- Det handlar i grunden om hur vi gör mi.
sinet Camino som handlar om håll- affärer. Nya affärsmodeller behövs
barhet och livsstil. Därigenom kom och här har ni (blivande) ekonomer
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ordföranderiet

ORDFÖRANDERIET
Det är sent på kvällen och jag har precis blivit skjutsad till Lund C för att ta tåget till Linköping.
Med stora rullväskor i vardera hand och civilekonomväskan, likt ett stryptag om min hals,
konkar jag mig ombord.
Efter att ha lastat av mina väskor och intagit min plats, konstaterar jag att byxorna sitter ovanligt tajt kring midjan. Hemma på Saltsjögatan ikväll bjöds det nämligen på min favorit – anka,
och jag tvekade inte en sekund på att ta en första, andra och till slut tredje portion. Trots min
enorma mättnad kan jag inte känna någon ånger, när jag blickar fram mot alla härliga matlådor
jag har att vänta.
Jullovet har alltså lidit mot sitt slut och verkligheten väntar när jag kliver av tåget på östgötska
”Rejsecentjum”. Vad är det ens för något märkligt namn, Resecentrum? Central heter det väl?
Nu under denna tågfärd är det i alla fall dags för mig att skriva min första del av Ordföranderiet,
och jag ska inte trötta ut er genom att berätta om mina matvanor eller funderingar kring östgötska benämningar. Några klockrent invävda liknelser som punka på cykeln eller Aladdinaskar
har jag också tänkt hoppa. Även om det hade varit ett säkert kort att benchmarka och ta efter
Falk och Åsell, vars första ordföranderi jag nyss beskrev, så vill jag även försöka få till det här
till något eget, något nytt.
Ungefär så tänker jag mig även att mitt år som ordförande för ELIN ska se ut. Med detta menar
jag inte att vända upp och ner på föreningen, för det är inte alls vart jag vill komma. Min vision
med det här året är att vi med öppna ögon och på ett transparent sätt ska låta våra traditioner
stärkas samtidigt som vi lyckas skapa några nya. Genom att tillgodose ännu fler intressen bland
föreningens medlemmar tror jag att vi kan bli fortsatt bättre.
Redan den här våren har ni medlemmar en massa nytt att se fram emot. Först ut har ni ELIN
Club som nyligen har rekryterat projektledare till nya evenemang som kommer omfatta något
för alla smaker. Allt ni kan önska från sport till musik och sittningar.
Något annat ni förhoppningsvis också kan se fram emot är att ha mig som ordförande för er förening det kommande året. Ni kommer därmed både få se och höra
mycket av mig, därför är det nu dags för mig att runda av innan jag redan
börjar tappa ert intresse.
Carl Christerson
Ordförande för ELIN

VÅRENS DRÖMMIGA KALENDER

Drömmen har listat ett gäng viktiga datum att hålla koll på när dagarna åter känns ljusa och livslusten börjar

komma tillbaka

Sun trip
Sandslottsbyggartävling,
har du hink och spade
redo?

Punchrullens dag
Rusa till Bajlan och köp
dig ett grönt klägg

Internationella
kvinnodagen
Who run the world!?

Pi-dagen
Om du inte vill räkna med
pi är det okej att äta en paj

Irländsk julafton
Traditionsenlig mat och
dryck på Konsert & Kongress

SportgalaNH

Våffeldagen
You know what to do.

Alcazar - Disco
defenders
Färgsprakande och
glittrande show fylld med
discoklassiker

Festivallen
MedSex LEVERAR festival!

GoldFever

John Cleese
Den moderna komedins
gudfader kommer till Linköping under sin turné

Flashback
Tydligen inte bara ett
forum på internet

DÖMD
”Superkul!”
/Kicki Danielsson

Akuten

Harry-Potter-dagen
Wands at the ready!

Star-Wars-dagen
May the 4th be with you,
celebrate you shall

Lost Sock Day
Ta en minut och sörj alla
tappra krigare som fallit
offer för tvättmaskinen

Chokladbollens dag
Chefredaktörens
favoritdag på hela året!

ELIN-Piaden
Episka tävlingar i grekisk
anda. Samla ihop komisarna och delta i en helg ni
sent kommer glömma!

Ölstopet
FM kirrar utepub på Blå
havet

UK
kbk

FBI Kollektivet
[Classified document]

Play for charity
Internationella
kebabdagen
Hylla nattkäket <3

MajRaj
Rajrajrajrajrajrajrajrajraj
woho!

Oss EkonomerEmellan
Tävla med kusinerna!

LinCon
Ett spelevent för alla som
gillar rollspel, brädspel,
figurspel, kortspel, lajv
eller tv-spel

Välkomna tillbaka till Linkan,
dags för ny termin och nya tag!
Utbildningsutskottet har en hel drös
av spännande evenemang på gång.
Mentorskapsprojektet kommer att dra
igång med ett informationsmöte inom
kort. Planeringen av excel-skolan är i
full gång och denna kommer att äga
rum senare i vår. Föreläsningsserien
har även den snart säsongspremiär
där forskare kommer att hålla nya
spännande gästföreläsningar.

Hejsan!

Hej på er!

Sakta men säkert närmar sig våren
och vi tar oss an nya projekt!

Efter en händelserik höst i San Diego
har jag nu börjat anpassa mig till det
svenska klimatet igen, vilken härlig
vår vi har framför oss. Nu i början av
året har vi i näringslivsutskottet hunnit
med gästföreläsningar av Scania och
IKEA.

Jag vill passa på önska våra nya medlemmar varmt välkomna till utskottet,
jag ser fram emot att planera alla
kommande event med detta härliga
gäng.

Nu blickar vi framåt mot våren och i
skrivande stund har vi i näringslivsutskottet tagit fram en ny casegrupp
som kommer bidra med många roliga
event i vår. Så deras event rekommenderar jag starkt att ni ska gå på. Hur
man löser case är mycket lärorikt och
något som man alltid kan bli bättre
på. Vi har även en hel del spännande
gästföreläsningar med våra partners
på gång så det får ni heller inte missa.

Snart är det premiär för den efterlängtade Kompissittningen! Detta är ett
nytt Club-projekt i form av en klassisk
NH-sittning i riktig ekonomanda där
man får bjuda med två kompisar hemifrån för att visa vad Liu:s studentliv
går för. God mat i trevligt sällskap
som avslutas med ett oförglömligt
eftersläpp!

Det börjar även snart bli dags för alla
1or, 2or och 3or att fundera över om
ni skulle vilja ställa upp i uttagningen
till SM-i-ekonomi där det vinnande
laget kommer att representera
Linköping i finalen som går av stapeln
i Gävle.

Sedan är det även dags att tagga till
Valborg! Passa på att fira Valborgshelgen i Linkan tillsammans med oss –
det fantastiska Club-eventet Kvarborg
- i riktig studentanda.

Ha det gött!

Ordförande Utbildningsutskottet
Pontus Palmgren

Vi har flera spännande event framför
oss och jag är helt säker på att slutet
av denna termin kommer bli fantastisk! Kram på er!

Håll koll på ELINs hemsida och ELIN
News så är du alltid uppdaterad kring
våra aktiviteter.
Ha det gott!
Ordförande Clubutskottet
Vendela Kallberg

Ordförande Näringslivsutskottet
Kewin Franzén

Hej allihopa!

Hej på er!

Hej alla glada ekonomer!

Hejsan hoppsan ekonomer!

Efter ett halvår i den kulturella och
gråa metropolen Edinburgh så är jag
nu tillbaka i härliga Linköping och ser
med stor förväntan och glädje fram
emot en händelserik vår. Jag tar nu
över efter den fantastiska Emmie
Tisell och ska försöka axla hennes roll
på bästa möjliga sätt.

Jag hoppas att alla har njutit till fullo
av jullovet och att batterierna är laddade inför en fartfylld vår. Under julen
har det hänt grejer i vårt utskott och
vi i Players kan stolt presentera våra
nya Blöyers. Vi tvekar inte på att det
här grymma gänget kommer göra ett
fantastiskt jobb!

Linköpings näringsliv är på frammarsch och det gynnar ELIN otroligt
mycket! Det är många nya och spännande företag som söker kontakt med
ELIN då de är intresserade av civilekonomer från Linköpings Universitet. Vi
är eftertraktade på arbetsmarknaden
och varumärket ELIN är starkare än
någonsin.

Nästa event i vårt schema sker den 9
april, nämligen Oss Ekonomer Emellan som vi arrangerar tillsammans
med våra kusiner Clubmästeriet. En
heldag med lekar och tävlingar som
sedan avslutas med en underhållande
sittning tillsammans med studenter
från Industriell Ekonomi.

Vi har en spännande vår framför oss
i internationella utskottet. I slutet av
januari hade vi ett utlandsmingel
där ettor och tvåor fick chansen att
ställa frågor till treor som precis varit
på utbyte. I februari anordnades en
lunchföreläsning om Unilevers traineeprogram och hur det är att jobba
där. I samband med föreläsningen
ordnade vi även kontaktsamtal med
Unilever.

Efter en termin i Österrike i rena rama
Sound of Music-miljön har jag ändå
på något oförklarligt sätt saknat ett
grått och vindhärjat Campus Valla.
Kanske beror det på att jag äntligen
fått snöra på mig skorna som ordförande efter Julia Hellerstedt, och även
fast jag rockar 6,5 storlek större båtar,
finns det fortfarande mycket utrymme
att växa i!

Om vi blickar ännu längre fram i kalendern, nämligen till den 13-14 maj
är det dags för terminens höjdpunkt,
ELINpiaden! Två dagar bestående av
togafest, lagtävlingar och eftersläpp,
allt i grekisk anda.

I vår kan vi se fram emot ett fullspäckat schema med allt från gäst- och
lunchföreläsningar till spännande
heldagar och biokvällar med våra
partners. Så ta vara på chansen att
knyta kontakter med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Ha det bra!

Vi hoppas att ni alla är lika taggade
och förväntansfulla på den stundande
Ordförande Playersutskottet
våren som vi är!
Rebecca Schäder

2:e vice ordförande med
näringslivsansvar
Alexander Karlsson

20

Det som har skett hittills har varit att
komma igång med utskottet efter julledigheten och sätta upp våra mål och
visioner för året. Vi har även beställt
in nytt godis och diskuterat en del nya
produkter som vi i utskottet tror kan
göra succé! Men jag är inte den som
är den och berättar spoilers tyvärr!

Nu kommer vi att lägga all fokus på
att anordna vårt största event: Play
for Charity, en fotbollsturnering till förmån för Nkinga Referral Hospital (ett
sjukhus i Tanzania). Denna kommer
att äga rum den 5 maj, så spara det
datumet i kalendern! Play for Charity
är ingen vanlig fotbollsturnering, utan
något utöver det vanliga. All försäljning av spelplatser till turneringen,
mat, dryck och märken på Play for
Charity går till välgörenhet.

Eftersom jag är optimistiskt lagd
tycker jag att våren snart kan börja
och i och med det drar arbetet med
hemmissioneringen igång (hett tips
att göra!) och vi har även på allvar
börja diskutera den nya Civilekonomväskan. Den kommer bli snyggare än
någonsin! Simma lugnt och komma
ihåg livsmottot; Live, Laugh, Learn.

Glada vårhälsningar!
Ordförande Internationella utskottet
Emmy Österberg
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Ordförande
Marknadsföringsutskottet
William Lorenz

5

Hallå där... Madeleine Backman!
Text: Sofia Carlsson

snabba i Baljan
Text: Astrid Tingström & Sofia Carlsson

Vendela Kallberg

Ordförande ELIN club

1. Hur spenderar du
helst en ledig dag?
Åh, jag skulle nog vilja
vara på något tropiskt ställe, ta en promenad på stranden, shoppa lite, äta en
riktigt god middag och avsluta med en
utekväll med mina närmaste vänner.
2. Vad ser du fram emot mest som ny
ordförande för ELIN Club?
Just nu (i januari, red. anm.) håller vi
på att rekrytera nya personer till Club
så det ska bli roligt att träffa alla som
söker och få lära känna de som blir valda. Dessutom ska vi dra igång två helt
nya projekt i vår.
3. Kan du ge en teaser på vad dessa
projekt är för något?
Absolut. Vi kommer dels starta upp något vi kallar för Sportklubben. De kommer anordna två lite större sportevenemang, ett per termin och utöver det
flera mindre där de nya projektledarna
kan få utlopp för sina egna idéer. Det
andra projektet är Kompissittningen
där man ska få ta med två kompisar
hemifrån på en riktigt rolig ekonomsittning.
4. Hur grön är du en utekväll?
Haha, det kanske inte är det första
jag tänker på att vara men självklart
pantar jag alltid alla flaskor och burkar
efter förfesten och jag brukar försöka
cykla eller åka buss när jag ska någonstans.

Sara Lundgren

Vinnare av ELINs
Drömstipendium

1. Tre saker som du aldrig går hemifrån utan?
Mobil, plånbok och läppsyl på vintern.
2. Vad hoppas du kunna använda stipendiet till?
Jag ska göra en resa för att besöka en
fotbollsklubb i ett annat land, är tanken. För att se hur de jobbar i
andra länder och för att utbilda mig
mer inom fotboll som tränare och ledare. Jag har inte riktigt bestämt
var än, utan kollar runt lite just nu.
3. Vad har varit bäst din första hösttermin på LiU?
Alla nya kompisar, att få ta mer eget
ansvar och att flytta hemifrån till en ny
miljö.
4. Hur grön är du när du tar dig någonstans?
Här i Linköping är det cykel som gäller,
det tycker jag är ganska grönt. Jag är
ifrån Stockholm, och när jag
åker dit tar jag oftast tåget. Buss
ibland, men mest tåg.
5. Vad ska du göra nu när du druckit
upp kaffekoppen?
Nu ska jag hem och städa och plugga.
För en gångs skull. Nä, men det är faktiskt planen.

Carl Christerson

Ordförande för ELIN

1. Beskriv dig själv
med fyra ord/egenskaper.
Lugn, idérik, nyblivet strukturerad och
extremt köldtålig.
2. Vad ser du mest fram emot under
det kommande året?
Hur vi ska förändra valmötet. Det är
det första som jag kommer försöka genomföra. Göra det lite mer spännande,
roligare och få en pub-känsla över det
hela. Det ser jag fram emot mest just
nu.
3. Vad hoppas du kunna tillföra som
ny ordförande?
Att kunna tillgodose fler intressen inom
föreningen. Att få fler engagerade, få
in fler i föreningen och att göra allting
mer transparent. Vi har nyligen startat
ett idrottsutskott och så har vi ett band
på gång.
4. Hur grön är du när du planerar maten för veckan?
Att handla ekologiskt går ju inte, det
blir för dyrt. Men det är faktiskt nånting
jag ska göra nångång i framtiden. Jag
och Johanna försöker laga vegetariskt
tre gånger i veckan. Dock tycker vi att
allt animaliskt passar bättre till bean.
Sen cyklar jag också, åker inte buss...
Eller var det bara maten?
5. Vad ska du göra nu när du druckit
upp kaffekoppen?
Jag kom precis från ett möte och nu
ska jag iväg och plugga statistik. Tenta
om en vecka.

5. Vad ska du göra nu när du druckit
ur kaffekoppen?
Jag återvinner den, såklart!
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Stockholmstjejen Madeleine är vice
ordförande i ESN och läser sitt andra år på Franska SPREK. Hon har
sitt hjärta i den franska huvudstaden och säger aldrig nej till ett glas
vin eller något rosa heller för den
delen. Drömmen har rätat ut en del
frågetecken om föreningen, utbytisar och hur miljö kan låta på franska!
Vad pysslar ESN med?
ESN (Erasmus Student Network)
finns i 37 länder i Europa och 2015
blev vi 500 sektioner! Bara i Sverige
så har vi 15 sektioner runt om på landets universitet och högskolor. Det är
en fantastisk möjlighet att få vara en
del av detta stora nätverk och vi brinner för att göra utbyten bättre och
skapa en välkomnande stämning för
utbytesstudenter runt om i Europa.
På lokal nivå i ESN Linköping anordnar vi välkomstveckor, aktiviteter och
fester under terminen och resor till
bl.a. Lappland, Norge och Ryssland.
Vad är din roll i föreningen?
Jag är Vice Ordförande i ESN Linköping, vilket dessutom innebär att
jag är ”Local Representative” och
därmed representerar Linköping på
nationella och internationella träffar
med nätverket. Så otroligt roligt! Jag
har fått resa till Bergen i Norge och
får åka på ESNs årsmöte i Warszawa
i vår.
Jag tänker mig att du som vice ordförande träffat många av de utbytesstudenter som kommer hit till
LiU. Kanske kan du besvara några
av mina funderingar? Är det så att
de franska studenterna bara äter
baguetter till lunch?
Det är det här som är så kul med att
träffa alla utbytisar! De gör så mycket
galet. Men de stackars fransmännen
hittar inga riktiga baguetter här.

Har du någonsin sett en tysk utbytesstudent tjyva en älgskylt längs
vägen?
Nej, men det finns säkert någon älgskylt hos någon tysk i ett korridorsrum
i Ryd.
Vad har ESN på gång i vår?
I januari och februari hade vi fullt
upp att ta emot alla nya utbytisar och
i februari var vi även ”host section”
för ESN Sweden’s National Platform,
då Sveriges alla 15 sektioner möttes
upp under en helg för att inspireras
av varandra, få mer kunskap om ESN
samt ta beslut om ESN-projekt. Nu
rekryterar vi ny Party Committee och
det är snart dags för oss i styrelsen
att lämna över till ett nytt gäng senare i vår. Sedan har vi så klart alltid
massa aktiviteter och resor på gång.

”Det är en fantastisk erfarenhet att dagligen få möta
studenter från många delar
av världen och att få vara
delaktig i att deras utbytestermin i Linköping blir så
minnesrik som möjlig.”
Vad innebär det att vara fadder?
Att vara fadder för en utbytis innebär
att finnas tillhands för frågor, ge dina
bästa tips i Linkan, förklara konstiga
svenska vanor (som varför man bara
kan köpa alkohol på Systembolaget
eller varför och hur vi köar till ALLT).
Fadderskapet blir vad du och din utbytis gör det till!
Hur ska man göra om man vill engagera sig?
Vi söker alltid nya faddrar i början av
terminerna, och vill du engagera dig
för utbytisarna har du alltid möjlighet att söka till vår Activity Committee. Det är en fantastisk erfarenhet
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att dagligen få möta studenter från
många delar av världen och att få
vara delaktig i att deras utbytestermin i Linköping blir så minnesrik som
möjlig.
Då detta nummer av Drömmen har
tema miljön undrar jag naturligtvis
om du är en ﬂitig källsorterare?
Ja då, jag försöker så gott jag kan!
Och slutligen; vad heter källsortering på franska?
Le tri des déchets! Men jag är säker
på att fransmän inte ens vet vad det
är...

Snabba svar med Madeleine
Ett (flera!) glas rödtjut
eller
hellre en glasstrut?
Chévre
eller
hallonsorbé?
Paris Hilton
eller
Daniel Paris?
Piff & Puff
eller
en uppiffad Edith Piaf?
Klappa snigel
eller
klappa (s)Nigel Barker?
Äta fransk getost
eller
kliva i fransk getlort

2016

ÅRERESAN
Se upp i backen! Här kommer ekonompacken!

Det var en stilla morgon i Åre. Solen var precis på väg upp, snön låg som ett vitt täcke över taken och det enda som hördes var
ljuden från förberedelserna av backarna som snart skulle öppnas upp för dagen. Allt var fridfullt. Då, plötsligt, skymtades något nere i dalen. En buss var på väg in i samhället. Folk stannade upp och man kunde ana en hint av rädsla i deras ögon. Det var
den. Bussen de bara hade hört rykten om. Den de alla hade blivit varnade för. Ekonomerna från Linköping var här.

rots allt annat som pågick under
denna vecka, var det många i
gruppen som spenderade förmiddagarna till att utnyttja skidköpet/
skidhyran och ta sig upp i backen. De
flesta dagar bjöd på bra väder med klar
sikt och var man först ut på morgonen
fick man det bästa underlaget för att
”pumpa puder” genom de röda backarna. Eller så kunde man ta liften upp till
toppen och skåda den otroligt vackra
utsikten och höra vinden vina. Efter

några timmar då låren började kännas
stumma kunde man dra ner till Pressbyråns tält i backen för att vila upp sig i
några gigantiska solstolar och få gratis
lunch. Eller ta en öl och lite gulasch i en
av restaurangerna i backen. Livsnjutning på topp.

in i en arg herre i liftkön) inte var riktigt
skidsugen någon dag, fanns det massor
av alternativ. Bygga snötunnlar, ha skönt
häng i stugan med lite schysst musik,
slipa slökant på skidorna i förrådet eller
helt enkelt dega i soffan för att dra på sig
skidkläderna lagom till afterskin. Det
fanns något för alla.

Och…

Om man av olika anledningar (till exempel om man tappade skidglädjen då
man efter 20 minuter första dagen åkte

Text: Daniela Sundin Fotografi: Felix Windolf, Malin Nilsson, Sofia Lindström

slutet av Januari begav sig en buss fylld med ekonomer iväg på den traditionella Åreresan som
varje år arrangeras av ELIN Club. En resa som
ettorna får höra om redan de första veckorna på
universitetet och som har ett rykte om att vara ett av
de roligaste eventen under året.

Veckans...

Sådant vi minns

Citat

Afterski

Vägen till Åre började redan i november med en
mörk och stormig natts köande för att få en plats på
den mytomspunna resan. Några veckor senare (det
var den tiden det tog för oss tappra själar att tina upp
igen efter köandet) arrangerades en förfest med det
passande temat ”Afterski”. Peppade av rumsfördelning, utdelning av den fantastiskt stilsäkra Åretröjan
och hälften av gästerna med skidglasögon på huvudet
hade nog de flesta av oss kunnat lifta på ett lastbilsflak
upp till Åre samma kväll. Som tur var insåg vi snart
det opraktiska i denna plan och valde att vänta till den
planerade avresan i januari.

Låt

ELIN club - Teamet bakom Åreresan

Utan vilka vi säkert hade råkat hamna på Teneriffa och fått
använda skidorna till att slå hajar på nosen med.
REISELEITERS

Resans projektledare som tog hand om alla oss vilsna
själar under veckan. Utan dessa hade vi garanterat fått
sova i snögrottor och planka in i liftkön.
Malin Nilsson
Peder Ahlberg
CLUB-ORDFÖRANDE

Det ständigt vakande
ögat.
Vendela Kallberg
SENIORERNA

Likt föräldrar som ska lära sina barn att cykla visade
dessa Åreveteraner hur det ska gå till i Jämtlandsfjällen. Från hur man städar en stuga till hur man knäpper den första ölen i bastun.
Anton Kinlund
Ida Albåge

”Jag hatar att åka skidor när det är massor av snö
på marken”. Vår alldeles egen reiseleiter Malin
fick en jobbig insikt efter första dagen i backen.
Ledsen alla Beliebers, men missbrukandet av
”2,4,6,8 Bäverhojt” fick oss alla att tappa vokalerna och dricka byxvarm Zingo.
Outfit

Trots att det
var trendigt
med
både
pingvindräkter och rosa
tröjor med
katter på, så
måste denna
vinst ändå
gå till Åretröjan. På afterski, förfest, i backen, i bastun... Ett
plagg som fungerade överallt och som dessutom
(på gott och ont) identifierade alla Linköpingsekonomer under veckan.
Bröd

Lingongrova fick ett rejält uppsving i försäljningen denna vecka. Standardbrödet hos ekonomerna.
Pro

Som reiseleiter visade Peder hur man får ut det
bästa av allt. Ute i backen från klockan 8 till eftermiddagens afterski, hem och lagade middag
till hela stugan, bastu på maten och sedan även
lite fest innan han duktigt gick och la sig vid 23
för att kunna vara ute i backen nästa morgon. I
backen var han vår alldeles egna Jon Olsson och
åkte skidor på ett sätt man inte tror är möjligt. Ett
pro helt enkelt.

Varje dag klockan 15 öppnades dörrarna till
Verandan upp för afterski. Som en vattenmelon
tar över en fruktskål tog ekonomerna här över
dansgolvet, drack några öl och sjöng allsång.
Givet på agendan.
Bäverhyddn’

Stugan som var samlingsplatsen för ekonomerna om kvällarna. Här laddade man upp inför
natten, drack Redbull, spelade spel och sjöng
med till gamla schlagers.
Sittningen

Sista kvällen hade ekonomerna en sittning tillsammans med kusinerna på Industriell ekonomi, som av en händelse också befann sig i Åre
denna vecka. En sittning med tema ”charter”
iklädda shorts, solglasögon och stråhattar avnjöt vi en god middag och körde, enligt tradition, tempo och allsånger. Priser delades ut
för olika bedrifter under veckan, till exempel
”Veckans vurpa” och ”Veckans amåre”, följt av
dueller mellan pristagarna från de olika programmen. En fin familjemiddag som avslutades med dans på nattklubben.

Sammanfattning
Det är inte en enkel uppgift att kort sammanfatta Åreresan 2016. Det var som att vara fast i en dimma under fem
dagar. En dimma man kom ut från med fantastiska minnen, magrutor från allt skrattande och ett gäng ekonomer
lite närmare om hjärtat. Resan levde upp till alla förväntningar som fanns och lite till. Skidåkning, snötunnlar, fest,
o’boy, bastu, prislösa vurpor… Ja, den hade allt helt enkelt.
Avslutningsvis vill ekonompacken i backen bara dela en
liten hälsning till de som önskar att de hade varit med på
denna resa:
See you in Tenerife!

Bygget

Det absolut populäraste utestället, vilket syntes på den kö som varje kväll sträckte sig till
norska gränsen. Om man nu kom in (det är
klart att ekonomerna tog sig in), fick man uppleva tre dansgolv, femtioelva barer och möten
med nya människor då det var ganska enkelt
att tappa bort sina vänner i folkhavet.
Stämningen

Det minnet som garanterat ligger närmast om
hjärtat efter resan. Hur fantastisk stämning det
var såväl i gruppen som i resten av Åre under
denna skiweek.

Vinnare av Red Bulls fototävling!

nya players
Lär känna Blöyers 2016
Josefine Nilsson
Grupp 3, Ordförande

Denna person
skulle jag vilja
vara för en dag och varför: Ole

Bramserud, bara för att få hänga
med Stig Helmer Olsson. Tror det
kan bli en brutalt rolig dag och
så får man ju prata lite halvdålig
norsk!

Favoritplagg: Ett par riktigt goa

jeans!

Julia Karlsson

Grupp 3, Vice grek

Denna person i
nuvarande Players skulle jag
ta med till en öde ö och varför:

Ellen, för det är ett ypperligt tillfälle
att lära känna min nya mamma.

Dold talang: Jag bakar kladdkaka

Irma Axelsson

Grupp 2, Push och
Repro

Historisk person
jag skulle vilja
äta middag med och varför: Walt

Disney, därför att han har räddat
mig från många regniga dagar och
han är helt enkelt min idol.

så pass ofta att jag nu kan receptet
utantill.

Mitt första inköp om jag vann 10
miljoner: Min sista flaska billigt vin.

Mitt bästa practical joke: En rik-

Det värsta ljudet jag vet: Barn

En stor kaffe latte, fick ju csn idag!

Spenderade pengar senast på:

tig klassiker: att blötlägga någons
hand när de ligger och sover. Ger
definitivt ett gott skratt!

som skriker är verkligen det värsta
som finns.

Elias Lundström

Patrik Löfgren

Gustav
Strömberg

Grupp 1, Överste
grek

Person jag skulle
vilja spendera en
heldag med och varför: Herkules,

Grupp 2, Ljud och
ljus

Historisk person
jag skulle vilja
äta middag med och varför:

han skulle kunna lära mig allt jag
behöver kunna som grek.

Komikern Chris Farley. Hade nog
avlidit av skratt innan huvudrätten.

Det värsta ljudet jag vet: Alice

Favoritdoft: Nybilslukt slår det

Erikssons skratt på föreläsningar.

mesta!

Första Facebook-status: ”KNAG-

Mitt första inköp om jag vann
10 miljoner: En tvättmaskin till

GEBO IMON <3”

lägenheten, vilken j*vla lyx!

Grupp 3, Spons

Denna kändis
skulle jag vilja
bo tillsammans med och varför:

Bert Karlsson och Leif GW Persson
för att uppleva deras magiska kemi.

Filippa Afzelius

Elin Sjölin

Linn Sandin

Person jag skulle
vilja spendera en
heldag med och
varför: Edvard Bloom. Han är kul

Denna kändis
skulle jag vilja
bo tillsammans
med och varför: Zlatan. Behövs

Titeln på filmen
om mitt liv:

Spanska, Spons

och vi båda gillar att käka god mat.

det ens en förklaring varför?

Detta skulle jag välja om jag
bara fick äta en sak i resten av
mitt liv: Färska räkor!

Favoritdoft: Alla olika dofter på

Första Facebook-status: ”är med

beroende av nässpray...

anna<33”

Rasmus
Walfridsson

Grupp 4, Vice
ordförande och
kassör

Denna person i nuvarande Players skulle jag ta med till en öde
ö och varför: Egentligen någon av

Då mår jag riktigt makalöst
top-notch bra: Efter ett avsnitt av

tjejerna, men man kommer ju sakna sin Players-förälder, och därför
väljer jag farsan Jocke Holmes. Är
ju gött att bli uppfostrad även fast
man är på en öde ö.

Detta skulle jag välja om jag
bara fick äta en sak i resten av
mitt liv: Pistagenötter.

Favoritcitat: ”Kör så länge de e
kul”, det har jag alltid sagt.

lyxfällan.

Spanska, Info

Vill jag bli när jag blir stor: En bra

kille.

voluspa-ljusen.

Min värsta vana: Jag är otroligt

Grupp 4, Gyckel
och sittning

Egentligen några kloka visdomsord
men det hade varit fint att ha ”allt
löser sig” som filmtitel

Detta skulle jag innerligt vilja
ha i min garderob: Mer, bara mer.

Numera är man inte så kräsen.

Denna person är jag på en fest:

Ambitionen är och bör för alla och
alltid vara att hänga på dansgolvet.

Sebastian Roth

Karim Sabbagh

Mitt bästa practical joke: Skrev

Titeln på filmen
om mitt liv: Karim

Grupp 2, Öl och
Bar

upp mig på gb hemglass för att
få information när glassbilen är i
närheten, använde dock en polares
mobilnummer. Han får sms när
glassbilen är ca 2 min bort varje
vecka, har väl pågått i 1 år snart.
Han kan inte avbeställa tjänsten
då jag (självklart) har kommandot
över lösenordet, fortfarande ganska
roligt!

En låt som jag alltid hoppar över
på Spotify: Stad i ljus, då är ju
kvällen slut…

Denna person är jag på en fest:
Chrille P.

Franska, Push och
Repro

– Ultimate Survival

Favoritflingor: Coco Pops
Min värsta vana: Jag är en extrem
tidsoptimist.

Redaktionen testar...
Text: Astrid Tingström

När termometern
visade -20°, snön låg i höga
drivor och vinden ven runt varje
knut tänkte vi i redaktionen; vad
kan locka mer just nu än att
bada? Okej, en hel del faktiskt, om vi ska vara helt
ärliga…

T

rots detta drog er tappra redaktion på sig långkalsongerna, packade ner badkläderna (som kanske
satt lite bättre i somras egentligen) och begav sig ut
för att ger er läsare en grundlig utvärdering av Linköpings badhus.

Nu började vi bli ganska trötta och även lite frusna,
med andra ord, mot bubbelpoolen! Varm och go, men
lite mer bubblor önskades och väntetiden när poolen
renades var aningen för lång. Därför lockade restaurangen redan efter ett par bubblingar. Sagt och gjort,
upp ur poolen och en trappa upp men där väntade en
besvikelse. Inga pommes?! Och inga varma snacks?!
Ajaj, här blev det ett ordentligt avdrag på betyget…

Så hur gick det för oss då? Jodå, som grupp kunde vi få
grupprabatt på inträdet och vi lyckades därför ta oss in
för 70 kr vardera, normalpriset för studenter är annars
80 kr.

Som tur var fanns det god glass och toast med smält
ost i överflöd som slätade över vår besvikelse lite
grann, även om pommesen fortfarande hägrade för
våra kurrande magar.

Väl inne i simhallen fanns en hel del olika aktiviteter att
testa på. Redaktionen kastade sig såklart huvudstupa
ner i äventyrsbadet så fort vi kom in. Där fanns en liten ström som kanske inte var det mest spännande
vi prövat på, men som helt klart var behaglig att glida
igenom på en badring. Där fanns även ett par grottor
med vattenfall som man kunde mysa till det lite i och
varje hel- och halvtimme bjöds det på vågor i stora bassängen. OBS! Se till att vara i en vuxens sällskap om
din simförmåga inte är på topp.

Vår slutliga åsikt blir därför att badhuset är en perfekt
aktivitet om man är trött på plugget en kväll men att ett
par timmar räcker gott och väl.
Utöver det redaktionen testade finns också motionsbassänger, hopptorn upp till femman, ett gym och bastu i omklädningsrummen. Något för alla helt enkelt!

”Inga pommes?!”
När vi plaskat runt ett tag, testat de olika badleksakerna och skrämt slag på ett lite för stort antal barn var
det dags för rutschbanorna. Ja, ni läste rätt, i plural!
Vi började med den lilla av de två där du susar ner
och med hjälp av ett tidtagarur på väggen kan se hur
snabbt du åkte. Roligt, tävlingsenerverande och lite lagom kittlande i magen även om en och annan kallsup
väntade i slutet av kanan om man glömde att hålla för
näsan. Redaktionen vill dock lämna ett litet minus för
spiraltrappan upp till toppen.
Trappstegen kändes som
spikmattor så hårdhudade
fötter rekommenderas
starkt.

Pris:
Äventyrsbadet:
Vågorna:
Lilla rutschkanan:
Stora rutschkanan:

Den andra rutschkanan får nog anses vara
äventyrsbadets
höjdpunkt. Två och två får man
bära upp en liten gummibåt
för en låååång trappa för att
sedan kasta sig ner i den kolsvarta rutschkanan.
Den slingrar sig utomhus fram och tillbaka med tvära
svängar och branta krön och flera gånger trodde vi nog
att båten skulle komma ner utan oss. En adrenalinkick
som redaktionen gillade starkt helt enkelt!
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Bubbelpoolen:
Maten:
Nu laddar vi om inför nästa nummer, då testar redaktionen något heeelt nytt! Håll utkik i brevlådan!
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Ekofokus

Hej Navitas!
Victor Norberg är göteborgaren som
studerar fjärde året på EMM (energi-miljö-management) här på LiU. Innan
plugget jobbade han ett år som hundslädesförare i Norge, spenderade förra
året i Tyskland och har hunnit jobba
extra på hållbarhetsavdelningen på Energie Baden-Württemberg. I dagsläget
sitter han som ordförande i studentföreningen Navitas. Två av Drömmens
flygande reportrar träffade Victor en
gnistrande kall januariförmiddag för
att snacka hållbarhet, perspektiv och
beteendeförändringar.

Finns det liknande föreningar på andra
universitet?
Norrköping har ett miljövetarprogram,
men jag har inte hört något om någon
liknande förening. Vi var på en konferens
i Göteborg i höstas som heter Sustainability Student Conference, som skedde
för första gången. Några från Göteborgs
Universitet samlade alla hållbarhetsföreningar i hela Sverige, och även många
internationella, för att diskutera hur man kan nätverka
och utveckla samarbetet mellan föreningarna. Sustainergies
var där, som är ett
nationellt nätverk.
De jobbar för hållbarhet och delar
även ut jobb och
exjobb till studenter.

Vad kan en vanlig student göra för miljön?
Jag tycker att det är viktigt att sätta saker
i perspektiv. Självklart kan man göra små
saker i vardagen som förändrar beteenden. Jag källsorterar inte bara för att jag
tror att jag bidrar till ett bättre samhälle
i samma ögonblick som jag slänger en
plastbit i sorteringen. Men får jag med
mig mina kompisar att göra samma sak
så sätter det igång ett drivhjul i samhället och leder till en beteendeförändring.
Det handlar om att göra medvetna val.
Jag har själv köpt en telefon från Fairphone som är ett hållbart och transparent
företag. Det är masterstudenter som har
tillverkat en telefon på ett socialt hållbart
sätt. Allt man gör i vardagen påverkar något annat, oavsett om det är det lilla.
Hur hade Navitas velat förändra

”Studenter
universitetet ur ett miljöperser allt från ett spektiv?
Det handlar främst om
om hur man jobannat perspektiv, till struktur,
bar med hållbarhet på universitetet. Universitetet har
skillnad från de som nyligen
gjort en utredning
om
hur
de
kan bli mer hålljobbar”

Vilka är Navitas?
Vi är en studentförening som startades
för snart 6 år sedan. Det är en liten och
gemytlig förening med 33 aktiva i år
och nästan 1000 medlemmar. Vi är sju
stycken i styrelsen och har fem utskott;
näringslivs- och marknadsföringsutskottet, miljöprisgruppen, resegruppen och På konferensen var vår
eventutskottet.
förening faktiskt en av de
större i Sverige, vilket gjorde oss förvånI början låg fokusen på energi- och miljö- ade. Men det var roligt att se.
frågor med den naturliga kopplingen till
programmet EMM. Men det här året har Har du en grön dröm?
vi sagt att det framförallt ska handla om Personligen tycker jag att det ska finnas
hållbarhet. Vi vill vara en studentförening möjligheten att vara flexibel. Du ska kunsom främjar hållbarhet. Delvis den indivi- na resa, men på ett hållbart sätt och där
duella beteendeförändringen, men även de hållbara alternativen prioriteras. Det
hur universitet kan bli mer hållbart. Vi vill ekologiska ska inte vara dyrare än det
att föreningen ska vara en länk mellan vanliga, det borde vara billigare och nastudenterna och näringslivet för de stu- turligare att välja rätt. Vi lånar hela tiden
denter som är intresserade av hållbar- från naturen och det måste finnas någon
het, av att hitta exjobb, jobb och roliga sorts symbios och ekologi i det hela.
föreläsningar.
Vilka är Navitas visioner?
Vi har många event både för aktiva och Vi har en vision om att blir en stor orgaför alla medlemmar, som sittningar, eko- nisation, gärna internationellt. Vi vill kunlogiska vinprovningar och volleybolltur- na ha inflytelse och kanske till och med
nering. I samband med klimatveckan kunna lobba för saker. Studenter ser allt
och COP21 hade vi tillsammans med från ett annat perspektiv till skillnad från
Ingenjörer utan gränser bland annat en de som jobbar. Studenter är mer objekpaneldebatt-pub i Gasquen.
tiva i den mening att de inte har någon
organisation att binda sig till och kan
ifrågasätta mer. Vi vill även vara den naturliga bryggan mellan näringslivet och
studenten.
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bara och mer energieffektiva.
Vi har fått titta igenom deras
miljöpolicy och även fått vara med
och påverka denna. Inför nästa år ska
vi omstrukturera ett utskott som enbart
kommer att jobba mot universitetet,
kommunen och andra externa intressenter som t.ex. Linköpings Miljönätverk.
I dagsläget har Miljöprisgruppen uppdraget att jobba mot Linköpings Miljönätverk där de får i uppdrag att bestämma
en bransch, vilket i år är bilverkstadsbranschen och intervjua folk som vill
vara med. För att sedan ge ut ett pris till
den som är mest hållbar. Vi har även varit i kontakt med miljösamordnare på LiU
och diskuterat framtida samarbeten.
Varför engagerar du dig i Navitas?
Det är väldigt kul för det första. Det är en
riktigt skön förening med bra sammanhållning. Vi kommer göra en resa till Island där det kommer att pratas mycket
om geotermisk energi, eftersom de använder sig mycket av det på Island. Jag
var i Bryssel för två år sen och besökte
EU-kommissionen och parlamentet för
att höra hur de arbetar med hållbarhets-

frågor. När man reser med en grupp, så
blir man väldigt tighta. Jag är främst med
för gemenskapen, för att jag kan blanda
hobby med något som jag faktiskt tror
på.
Vilka företag samarbetar ni med och
hur?
Tekniska verken är vår huvudsamarbetspartner och har varit det i ett antal år.
De jobbar bra med hållbarhet och har
bra kontakt med oss. Vi har haft studiebesök, mingelkvällar, middagar på Kollektivet tillsammans med dem, där de
frågat studenterna hur de vill utforma
sina sommar- och exjobb. Sedan har vi
samarbeten med Nordea, Accenture,
Studieförbundet Vuxenskolan och ett
event med Vallastaden. Det är inte enbart sponsorer som återkommer, utan
det är lite olika.
Vad har ni på gång i vår?
Vi kommer att ha visionsträff för alla
medlemmar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, med Sverker
Wadstein som är en framgångsrik coach.
Vi har en tvärgrupp som kommer hålla i
en eventserie. Denna serie kommer att
fokusera på beteendeförändring på individnivå, samhällsnivå och för näringslivet. Man kommer kunna åka till Island,
vi kommer ha lunchföreläsningar och en
volleybollturnering i maj.
Är du intresserad av att veta mer, eller
rent av bli medlem?
På Facebook Navitas Studenförening
Hemsida:
www.navitas.studorg.liu.se

Text: Jeanette Jäderlund & Sofia Carlsson

Flashback
Utdrag ur Drömmen 1992 #4

Från förr

En hälsning från Valberedningen
Valberedningen tillsammans med ELIN lanserar ett nytt koncept, VALPUB! Vi skippar intervjuer, nomineringar och tråkiga C2 och presenterar: PIZZA, GASQUEN & BÄRS (alkoholfri)! Vi är superpepp inför
vårvalet och det nya konceptet, hoppas ni också är det! Här har ni de skiftande posterna och datum så
ni kan börja tagga till redan nu!

EN LÄRARRÖST - Helene dannetun
rsRekto

Kära Ekonomstudenter!
Jag fick ett mail några dagar in på det nya året med
frågan om jag inte skulle vilja vara ”lärarrösten” i detta
nummer av Drömmen. Eftersom jag, skamligt nog, inte
läser Drömmen så ofta så vet jag ju inte riktigt vad ”lärarrösten” brukar skriva om. Men kanske kan jag bidra
med några ord från ”rektorsrösten”?
Att vara rektor för ett universitet är en fantastiskt stimulerande uppgift. Här står verkligen kunskap i centrum. Här
förmedlas, värderas, debatteras och utvecklas kunskap.
Och med kunskap kan både vi och samhället utvecklas.
På ett universitet samlas, som ni ju vet, ambitiösa, vetgiriga och engagerade studenter. Här finns också lärare som
forskar och undervisar inom sina specialområden. Sammantaget är därför ett universitet ett fantastiskt ställe att
vara på. Eller vad säger ni?
Som studenter på ett campusuniversitet som LiU, så är ni
en omistlig del. Ni gör att det myllrar och att det ständigt
händer saker på och runt våra campus. Och det är ju inte
bara studierna som engagerar er, även om jag förstår att
de självklart alltid kommer i första hand (☺).
Jag är glad och mycket imponerad över ert stora engagemang i t.ex. mottagningen av nya studenter. Linköpings
universitet är unikt när det gäller inflyttning av studenter
från andra regioner. Detta gör att mottagningen blir alldeles särskilt viktig. Det gäller för de nya studenterna att finna sig tillrätta i ett nytt boende, att lära sig hitta, att få nya
vänner och att samtidigt börja plugga på universitetsnivå.
Här gör ni en fantastisk insats. Mottagningen vid LiU får
gång på gång det bästa betyget.

Ni är också enormt viktiga när det gäller universitetets
direkta kvalitetsarbete kopplat till kurser och program. Ni
svarar på frågor om hur kurser och utbildningarna fungerar. Vad är bra och vad kan förbättras? Ett stort tack till
alla som ger oss återkoppling och till studeranderepresentanter som genom sektioner och kårerna engagerar
sig. Ni bidrar till LiU:s höga ranking och till era utbildningars höga kvalitet och renommé.
Och sedan har vi allt det andra som bidrar till att göra
studentlivet så fantastiskt. Musik, spex, sport, arbetsmarknadsdagar, programtidningar, mm, mm. Det finns
så mycket. I december intog Musikhjälpen Linköping och
vilket engagemang från er studenter. Så ni bidrog!
När ni så småningom är klara med era studier så lämnar
ni oss, med inte bara nya kunskaper och förmågor, ni får
också med er massa glada och goda minnen. Och inte
minst, ni kommer att ha ett utomordentligt bra nätverk
för framtiden.
Så fortsätt nu plugga ordentligt, engagera er och bygg
era nätverk!
Önskar
Rektor Helen
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Viktiga datum att hålla koll på:

Infolunch

Kandidering

Möte med
kandidaterna

Valpub

Röstning

Vårmöte

Poster att söka:
Förste vice ordförande med utbildningsansvar

Ordförande för utbildningsutskottet

Som 1:e vice ordförande ingår man i presidiet, vilket
bl.a. verkar för sektionens strategiska utveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar strategiska frågor rörande
utbildningen och att hålla goda relationer med externa
kontakter.

Ordförande för utbildningsutskottet har tillsammans
med 1:e vice ordförande det yttersta ansvaret för
ELINs utbildningsarbete. Utbildningsutskottet arbetar
med bland annat föreläsningsserien, excel-skolan,
mentorskapsprojektet och uttagningen till SM i ekonomi.

Vice skattmästare
Som vice skattmästare ska du bistå skattmästaren
med att se till att föreningens resurser förvaltas med
sunt förnuft och i god ekonomisk anda. Posten innebär även att ha god insikt i föreningens bokföring.

Intendent
Att vara intendent i ELIN innebär att stå för föreningens förvaltningsverksamhet. Posten innebär att till
största del ansvara för våra lokaler och inventarier
samt inköp och försäljning. Service ligger i fokus
för denna post och intendenten är en viktig kugge i
föreningen.
Gå in på ELIN’s hemsida och håll utkik på Facebook, mer info kommer så småningom!
Har du några frågor?
Tveka inte, hör av dig till oss i Valberedningen! Du
hittar oss på valberedning@elin.se

IT-ansvarig
ELINs IT-ansvarig hanterar föreningens tekniska
infrastruktur och system. Det primära ansvaret är att
förvalta föreningens hemsida. De vardagliga arbetsuppgifter är främst operativa, samtidigt som posten
erbjuder eget initiativtagande. I styrelsen fyller IT-ansvarig funktionen som vägledare i tekniska frågor.

