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"Vår gemensamma framtid"
”Hållbar utveckling” är ett begrepp som alla känner till. Men trots detta är det
ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. ”En
hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina behov” så, vår gemensamma framtid.
Tanken är att vi ska kunna leva på denna jord ett tag till iallafall och låta våra
barn, barnbarn och barnbarnsbarn kunna göra det också. Meningen är att jorden
ska vara i ”balans” vilket den är när man använder sig av vad jorden har att ge,
utan att ta för mycket, så att den hinner återskapa de resurser mänskligheten
behöver. Men problemet här är att om vi fortsätter som vi gör kommer jorden
att hamna i ”obalans”. Själva jorden kommer att finnas kvar, men problemet blir
att vår art kanske inte kommer att kunna leva på jorden som hamnat i en ”ny”
balans, en för oss ogynnsam balans. Istället kommer andra arter kunna dra nytta
av den nya världen - Survival of the fittest.

"Så hållbar utveckling
är inte bara
sopsortering utan vår
framtid..."

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och
den ekonomiska. För att bara dra det snabbt så handlar den ekologiska dimensionen om jordens ekosystem, det som vi ofta kopplar hållbarhet till. Den sociala
hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt,
rättigheter och individens behov. Den ekonomiska dimensionen har lite olika förklaringar men man kan säga en ekonomisk utveckling som inte medför negativa
konsekvenser för den ekologiska och sociala hållbarheten. Okej, men hur kan
dessa tre hänga ihop? Säg att det sker en naturkatastrof. För att ”fixa” problemet
krävs inte nya uppfinningar utan sociala kontakter och ekonomiska hjälpmedel
för att släcka skogsbranden eller bygga nya hus efter en tsunami. Men dessa tre
dimensioner kan även hamna i konflikt med varandra. När en vattendamm byggs
ökar det ekonomiska kapitalet, samtidigt som en ekologisk resurs förstörs när
dammen byggs.
Så hållbar utveckling är inte bara sopsortering utan vår framtid, nästa generations
framtid. Det handlar om att vi måste klara av att ha flera tankar i huvudet samtidigt, inte bara en dimension i taget.
Men nu är det äntligen dags för det andra numret av Drömmen, denna gång är
temat hållbarhet med en touch av sommar. Som vanligt kan du läsa ditt horoskop
och se vad Redax testar denna gång! Drömmen intervjuar inte bara en alumn som
har startat eget bolag inom hållbar utveckling utan även själva Tekniska Verket.
Möt vilka som ska leda n0llan runt på campus och massa mer.

Sarah Larsson
Chefredaktör Drömmen 2018

För er som har klarat av första året, ni som ska iväg på utlandstermin och för er
som ska ta examen- grattis, bra jobbat och lycka till! You’ve got the world at your
feet!
Välkommen till Drömmen.
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Knep och knåp

Knep och knåp
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Korsord

1. När du lever ditt liv till havs
2. Det är jobbigt att säga hejdå
3. Inte före men...
4. Jag har färgglada vingar och tycker om blommor
5. Sommarens frukt

4
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Rebus

Ditt svar:
Få reda på rätt svar i nästa
nummer!

Av. Felicia Karlsson
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Sommarfokus

Krönika
En Krönika om

Klimatförändringar, fattigdom
och läget i världen
För om vi fortsätter utrota fattigdom och gör hela världen
till en tredje värld, kommer klimatet försämras. Och till
slut kanske inga människor finns kvar på grund av att vi
blivit utrotade av naturkatastrofer eller att vi inte längre
kan äta någonting då allt är förgiftat och alla ekosystem
har rubbats. Vilket skulle vara jättedumt, då man kämpat hårt i åratal för att hela vår runda jord ska vara skön
och full av lycka. Således behöver man därför formulera
om frågan till: ”Hur gör vi utvecklingen hållbar?” Vilket
turligt nog FN gjort i deras nya hållbarhetsmål, samt
Parisavtalet som tecknades 2015. Det är därför oerhört
viktigt anser jag att de stater som skrivit på avtalet tar
det på allvar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sa för några år
sedan: ”Vi är den första generationen som kan utrota
fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Ja, du hörde rätt, vår generation kan
kanske utrota fattigdom. ”Men hur?” tänker du kanske
då.” Vi ser ju dagligen inslag från bombdåd i Syrien,
skolskjutningar i USA och våld i Sveriges förorter!” .
Och detta stämmer då dessa nyheter är helt och hållet
sanna, men världen blir inte sämre, utan snarare
tvärtom. Den blir bättre. Anledningen till varför vi tror
att världen är hemsk och fruktansvärd är på grund
av konkurrensen i media som handlar om att få fram
flest nyheter snabbast, men faktum är att idag får fler
flickor än någonsin gå i skolan. Det dödliga våldet har
aldrig varit så lågt, det är mindre konflikter än någonsin i världen och fattigdomen minskar. Till och med i
den fart att fattigdomen har minskat med 75 procent
sedan 1990.

Du som sitter och läser detta kanske inte kan utrota
hunger, göra så att alla har en chans att gå i skolan, eller lösa klimatkrisen på egen hand. Det får vi nog lämna
över till stater och organisationer. Men som min pappa
brukar säga: ”Många bäckar små.” Det är nu kanske
någorlunda tröttsamt att höra på, men det lilla man kan
göra kan bli mycket när många gör det. Jag har gjort
mina val. Shoppa mindre och titta på var tillverkningen
sker för att minska transporterna (extremt plånboksgynnande). Välja mer närodlat/ekologiskt samt äta mer
vegetariskt (plånboksgynnande). Man kan även sopsortera, cykla istället för att ta bussen, åka tåg istället för
bil, koka upp vattnet på spisen med lock på, släcka alla
lampor när man inte är hemma, köp LED-lampor och
välja förnybar el. Ja, listan kan göras oerhört lång. Välj
alla alternativ om du vill eller bara ett. Huvudsaken är
att vi alla tänker till angående de små men betydelsefulla val man kan göra i vardagen, för dessa små ting kan
kanske tillsammans förändra världen och göra den lite,

De senaste tvåhundra åren har varit totalt banbrytande för mänskligheten. För tvåhundra år sedan levde
mellan 85 till 95 procent av jordens befolkning under
vad vi idag kallar extrem fattigdom, idag är det (som
sagt) mycket bättre. I vilket fall för mänskligheten.
Dock lever fortfarande cirka 10 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom och denna ska enligt FN:s
mål bort. Vi har däremot nu kommit till det stadiet där
vi kan förvränga frågan något, därför att vårt nästa
tillkommande bekymmer ligger nu i klimatförändringarna. Vilket gör fattigdomsutrotningen svårfångad.
För anledningen till att fattigdomen minskar är bland
annat teknisk utveckling som ökar koldioxidutsläppen,
som i sin tur orsakar klimatförändringar. Vilket gör det
hela till en slags motsägelsefull ond/jättegod cirkel
egentligen.

lite grönare.

Text: Thilde Palmquist
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Hållbara Tips

Hållbara Vardagstips
Ibland kan det vara svårt att urskilja vad det egentligen innebär att vara hållbar i sin vardag, men svårare än att försöka minska sin resursanvändning är det inte. Det kan handla om att vara mån om kvalitet i sina vardagsprylar så att
de inte slits ut lika fort, att återvinna det som är möjligt och att undvika onödig resursanvändning. För mig handlar det
mycket om att ta hand om de saker jag redan har, köpa mycket second hand och återvinna allt som går att återvinna!
Huvudsakligen handlar det om att minska på den överflödiga konsumtionen. Här kommer lite små och enkla men lätt
bortglömda tips hur du enkelt kan bli mer hållbar i din vardag!

LiUs egna kaffetermos!
Praktisk, smidig och sparar på världens kaffekoppar. Hittas för 120:- i LiU
Store.

Förläng livslängden
på dina in-ear hörlurar
med ett hörlursfodral!
Var rädd om dina skor så
håller de sig snygga och i
hög kvalitet längre! Puts,
skokräm och impregnering
är en suverän kombination!
Så kallad organisk skovård!
Införskaffa ett sykit för
att fålla byxor, laga hål i
ärmen eller sy fast fallna märken från ovven!

Sluta slösa plastpåsar
genom att alltid ha en
extra väska på dig! Knalla
kostar 10:- på IKEA och
får plats i din handväska, ryggsäck eller t.o.m. i
jeansfickan!

Skaffa snygg praktisk
förvaring för återvinning av bl.a. papper,
plast och metall för att
göra det hela smidigt
och välsorterat!

Text: Tilda Forslin
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Sommar i linkan

Sommar i Linköping
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Sommarlovet närmar sig med stora kliv som innebär grönska och ljumna
kvällar i Trädgårdsföreningen med öl och goda vänner. I slutet på terminen
råder inga bekymmer att hitta på saker att göra då kravaller och andra event
tar upp ca 75% av utrymmet i kalendern. Men efter att sista tentan är skriven och alla åker hem till sina hemorter blir det allt svårare för oss som inte
kommer från Linkan, men som stannar kvar här under sommaren, att komma
på roliga aktivitet att hitta på under våran fritid. Därför har vi i Drömmen satt
ihop en liten aktivitetsguide för att hjälpa dig att få en härlig och minnesvärd
sommar!

Söderköping
Söderköping är Östgötlands pärla! Med små pittoreska hus och
fantastisk grönska kring Göta Kanal är staden perfekt att bara
strosa omkring i. Det var faktiskt i Söderköping som Astrid Lindgrens Madicken spelades in. I Söderköping finns även det berömda Smultronstället som serverar glass som är något utöver
det vanliga. Glassarna är enorma och jättegoda. Kön in kan dock
vara ganska lång så att åka dit en vardag är att rekommendera!
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Sommar i linkan

Bergs slussar
Norr om Linköping ligger
orten Berg som man kan
ta sig till på endast 15
min med buss. Berg ligger
intill sjön Roxen där Berg
Slussar är beläget och
här finns allt som behövs
för en lyckad sommardag
– badplats, minigolf och
självklart glass!

Lkpg wake park

Beläget i Stångån finns Linköping Wake Park som
bedrivs av Linköpings Kabelsportsförening och
här kan du få prova på att åka wakeboard. Nybörjare eller proffs, det spelar ingen roll - och instruktörer finns på plats och hjälper till. Parken öppnar
i maj och är öppen till september men vill man
hålla på längre än så går det att fixa! Priset för ett
åk (10 min) är 150 kr. Däremot kan du köpa ett
dagskort för 350 kr eller ett 10-kort för 1200 kr.
Utrustning ingår självklart i priset! För ytterligare
information kan du besöka www.lkpgwakepark.se.

Trädgårdsföreningen
Alla känner vi nog redan till Trädgårdsföreningen men faktum är att det är så mysigt
där att den måste nämnas ändå! Här är perfekt att sola, hänga, spela volleyboll, gå på
promenad eller kanske en löptur. Här bör man hänga mycket anser vi i Drömmen.
Text: Stina Lisspers
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Sommelier

Sommeliern summerar...

Rosévin
Tillgodose ditt behov av rosé med denna exposé

De klassiska franska typerna

Ska man dricka rosé så tycker jag att man ska hålla sig till dess ursprungsland, Frankrike. Här ”uppfanns” rosé-vinet så att parisarna skulle ha något svalkande och läskade i sommarvärmen på Rivieran,
som vatten fast alkohol. Den franska stilen genererar ett lätt rosa vin som har stram syra, ofta gjort
på druvor som Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache eller Mourvèrdre om man håller sig till
Provence. När man gör rosé så pressar man dessa, som man annars gör riktigt kraftiga röda viner av,
utan att skalet medverkar för mycket i processen. Detta leder till att man får den lätt rosa färgen, ett vin
på blå druvor som saknar strävhet och framförallt så lockar man fram de rödfruktiga smakerna som alla
älskar med rosé. Den klassiska franska rosén drar ofta smaklökarna mot smultrun, jordgubb, vinbär,
citrus, men även en viss örtighet brukar komma fram. Denna stil av rosé är så populär att man kan finna
den över hela världen. Chile gör utmärkt rosé inom denna genre, eller testa Mulderbosch från Sydafrika
om man gillar lite fylligare smaker.

Viña Maipo Vitral (Chile), 63kr, artikelnummer 6209
Domaine de Collavery (Provence), 89kr, artikelnummer 2859
High Kick (Italien), 99kr, artikelnummer 79854
Mulderbosch (Sydafrika), 85kr, artikelnummer 6077

Allt det andra

Rosé har blivit något av en kommersiell succé, så i enlighet med utbud och efterfrågan så finns det en mängd roséviner som
har blivit något helt annorlunda från vad rosé var från början. Icke desto mindre, även här finns ett behov för sommelieren att
summera. Här ryms väldigt mycket. Från de sötsliskiga godisaktiga amerikanska rosé-vinerna till andra lokala specialiteter
runt om i världen. USA har bidragit med mycket i världshistorien, men jag skulle snarare säga att de belastat världen när de
började producera så kallad ”White Zinfandel” jag pratar bland annat om ”Barefoot”. Fast jag dömer ingen, gillar du det,
rocka på! Vill man ha något annat som är lite sött och, låt oss använda termen lättdrucket, så kan man se till det portugiska
rosé-vinet från Vinho Verde (vilket är namnet på både en vintyp och en vinregion i Portugal), denna rosé är, likt sina vita
bröder från samma område, något bubbligt, friskt och fruktigt, bli inte förskräkta av den billiga flaskan och namnet ”Pink Hill”.
Om man vill ha något mer classy, men fortfarande lite sött så rekommenderar jag rosé från Anjou i Loire, Frankrike. Här gör
man rosé på Cabernet Franc /Sauvignon där man behåller viss sötma i slutprodukten. Det resulterar i ett sötare rosé, men
som inte tappar komplexitet och lekfullhet smakmässigt.

Barefoot (USA), 69kr, artikelnummer 2215
Pink Hill (Portugal), 69kr, artikelnummer 2082
Les Ormeteaux (Anjou, Loire, Frankrike), 89kr, artikelnummer 2286

Försöker du dra ned på sockret? Då föreslår jag att du rannsakar din konsumtion utanför
vinvärlden, för här finns inte mycket socker att dra ned på trots att folk verkar tro det. På
Systembolagets etiketter finns, i ett av hörnen, information om hur många gram socker per
liter varje vin innehåller. De flesta ligger på under 3 gr/l, och en flaska är 75cl, så de facto
praktiskt taget inget. Vet man med sig att man gillar viner med viss sötma, räcker det att gå
upp till 10gr/l (en sockerbit väger 12gr) för att känna sötma.

Text: Elias Eriksson
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Krönika

Avsked inför sommaren
Det börjar skymma och solens varma kvällsljus
sköljer in över det nyutslagna vårgräset. Gräset
avger en välbekant doft av grönska och energi.
Sommaren är snart här. Jag blickar runt omkring mig, på alla fina människor som sitter här
bredvid. Några skrattar hysteriskt, några röker
och njuter av kvällens sista solstrålar, några
spelar volleyboll. Livet är så härligt just nu! Det
är kvällar som dessa som gör att jag önskar att
jag hade en fjärrkontroll som kunde göra så att
jag kunde pausa livet och låta mig vara kvar i
den här stunden lite, lite till.
Det är maj månad och för min del är det en av
mina absoluta favoritmånader. Efter en lång
vinter med kyla och mörker är det nu som man
påminns hur det känns att leva på riktigt. Efter
mer än ett halvår av en tråkig vardag kommer
maj instormande med utehäng, fester, grillkvällar och allt vad det innebär. För min del är det
ofta vid den här tiden som jag påminns om hur
lyckligt lottad jag är att jag har börjat här och
träffat så många underbara vänner. Jag tänker
tillbaka på detta läsåret och inser hur mycket
roligt vi har haft och hur mycket som har hänt.
Det är dock också vetskapen om att detta
fantastiska läsår alldeles strax är slut som inger
en känsla av vemod hos mig. Snart beger jag
mig hem till Göteborg igen medan mina vänner
åker hem till sina hemstäder i alla andra delar
av Sverige. Att vi avslutar såhär, på topp, gör
avskedet fint men också mycket svårare.

Kanske tycker ni att jag överdramatiserar –
Sverige är ett relativt stort land men absolut inte
så stort att vi inte kan hälsa på varandra under
sommaren. Det är helt sant, det är inte särskilt
svårt alls. Dessutom kan det vara spännande
att besöka sina vänner i deras hemstäder, att
se hur de bor och träffa deras familj och vänner.
Det jag kommer sakna är spontaniteten och den
självklara familjariteten som endast existerar
här i våran lilla ”Linkan-bubbla”. I Linkan är vi
varandras familjer och vi gör allt ihop. Det är en
närhet som är svår att åstadkomma någon annanstans än just här. Vi delar allt – ångest inför
nästkommande tenta, dygnsrytm, minnen från
galna utekvällar samt samma smala studentplånbok. Det är detta som bidragit till att vi har
lyckats komma varandra så pass nära på en så
pass kort tid. Det är denna familjekänslan jag
kommer sakna så mycket i sommar. Vi tar dag
för dag och agerar på varje litet infall vi får och
det är alla dessa infall som resulterar i kvällar
som denna, riktiga pangkvällar som enkelt kvalar in i årets topp 10 av kvällar.
Det som dock gör mig glad mitt i allt vemod är
att jag och fortfarande har lång tid kvar med
min Linkanfamilj. Vi har fortfarande många
skratt, sjuka historier och minnesvärda dagar
framför oss. Dessutom vet jag av erfarenhet att
livet här bara blir bättre och bättre ju mer tiden
går. Så hejdå för detta läsåret familjen. Jag kommer sakna er men vi ses snart igen!

Text: Stina Lisspers
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frågor i Baljan

Olle Jardesten
Företagsansvar för IKEA

Vad ska du göra i sommar?
Jag ska chilla och passa på att vara
ledig innan det nya jobbet börjar den
13:e augusti. Jag ska även måla om
huset därhemma så jag får bo gratis.
Vad innebär det att vara företagsansvarig?
Man får ha all ELINkontakt med
IKEA i mitt fall. Jag är ansvarig för
alla events, sponsringen till de olika
eventen, lunchföreläsningar och
IKEA-resan. Dessutom ska all kontakt mellan ELIN och IKEA gå
genom mig för att förhindra att IKEA
ska bli kontaktade av 10 olika personer.
Vad är den största skillnaden på dig idag
och dig själv för 4 år sedan?
Sämre hårfäste, bättre skäggväxt
och 240 HP mindre osmart.
Vad är ditt bästa hållbarhetsknep?
Panta burkarna efter fest.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Jag ska tillbaka in i Ekosystemet och
bidra till ytterligare forskning.

Hanna Hedlund

Ordförande och
Sångare i E-bandet

Vad ska du göra i sommar?
Jag ska åka till Japan och tågluffa i
två veckor med mina vänner. Vi planerar att åka till Tokyo och sen åka
runt lite där omkring. Jag ska även
jobba i fem veckor i köket på ett äldreboende.
Vad gör man som medlem i E-bandet?
Dels så repar man en eller flera gånger i veckan samt förbereder sig för
olika konserter. Utöver det så hänger
vi ibland, kör lite pubrundor bland
annat.
När är ert nästa framträdande?
På Aktivasittningen. Det kommer bli
lite ”loungeigt” och mysigt.
Vilket är ditt bästa hållbarhetsknep?
Att återanvända allt som går att återanvända. Plastpåsar som man köper
på Ica kan man använda flera gånger.
Om kläder går sönder kan man laga
dem istället för att slänga dem för att
ge några exempel.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Iväg och repa med E-bandet för andra gången!
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Victor "Zacke"
Zachariasson

Underfadder i G4

Vad ska du göra i sommar?
I sommar ska jag jobba på Coop. Sedan ska jag fjällvandra med tre eller
fyra vänner i antingen Norge eller
Ramberget.
Vem är du Zacke?
Jag är en ganska energisk människa
som gillar action. Jag gillar att vara
”center of attention” och jag är en
person som behöver människor. Jag
är en ganska extrovert och ganska
sällskapsjuk människa. Och som jag
brukar säga: Jag kanske ibland kan
vara för rak på sak men på insidan är
jag en teddybear.
Vad är det mest ”faddriga” du har gjort?
Jag har tågluffat två gånger med stora kompisgäng. Jag kände mig som
en reseledare - jag ledde gruppen,
bokade alla tåg, ansvarade för vår
gemensamma ekonomi och orienterade oss vart vi än var. Självklart med
mycket entusiasm och energi!
Vad är ditt bästa hållbarhetsknep?
Ska jag vara ärlig har jag inget. Men
jag brukar ibland plocka upp skräp
på gatan, framförallt efter stora tillställningar. Jag är också duktig på att
släcka lampor.
Vad ska du göra när du druckit upp koppen?
Gyckelträna med UF, sen ska jag
ringa vårdcentralen.

ORDFÖRANDERIET
Syttende mai och sommaren, mina vänner, den är redan här!
Ska man tro SMHI (som ändå får räknas som en relativt pålitlig källa) är det ca 200 år sedan vi hade en såhär kort
vår i Sverige som i år. 6 dagar höll den i sig innan sommaren tågade in med dunder och brak och nog har det
märkts att den är här minsann.
Vart man än vänder sig på campus ligger studenterna och solar på gräsmattorna, njuter av en glass på Blå Havet
eller knäpper en kall i Amfi på Torsdagskröken och Fredagspuben. Jag måste säga att det lockar att få ansluta
mig till skaran av livsnjutare men än har vi några veckor kvar på denna termin där en hel massa roligheter är
inplanerade. För några av er börjar det bli dags att gå på ert första Majraj, för andra är det sista gången. En del
börjar närma sig halvtid på sin utbildning och ska ge sig ut i världen till hösten, för resten av oss börjar allvaret
på riktigt med specialinriktningar på utbildningen och annalkande jobbsökningar.
För egen del slog det mig häromdagen att jag snart suttit halva min mandatperiod, en tid som gått otroligt fort
och varit lärorik på de ibland allra underligaste sätten. Visste ni till exempel att år 1567 dog mannen som sägs
ha haft det längsta skägget i världshistorien när han flydde från en brand och snubblade över (ja, ni gissar rätt
på vad jag kommer skriva) sitt egna skägg? Om detta är helt sant eller aningen modifierat förtäljer inte historien
då dokumentation på 1500-talet ej var den mest gedigna. Jag skrattade i alla fall gott (på den stackars skäggiga
mannens bekostnad) när en av våra medlemmar berättade detta för mig under en lunchrast i Expen.
Något annat som jag glatt mig över denna termin är att se föreningen växa och blomstra som den verkligen
gjort detta halvår. Vi har fler aktiva medlemmar än någonsin som engagerat sig inom ELIN och i kalendern har vi
fått släppa ut svångremmen flera hål för att få plats med alla event som fullkomligt sprudlar ut till er medlemmar!
Men fyra veckor, det är vad som återstår av denna termin. 28 dagar. 672 timmar. 40 320 minuter. 2 419 000
seku… Nä, nu räcker det. Nog för att jag vill att det ska låta som om vi har all tid i världen tillsammans innan vi
skiljs åt för sommaren men oavsett vilken tidsenhet jag väljer så är det sammantaget inte lång tid kvar innan
vi rullar ned för märkesbacken en sista gång innan ledigheten. Jag vill därför passa på att tacka er alla för en
oerhört härlig första halva av 2018. Vi gjorde ett pinky swear i förra numret på att detta skulle bli ELINs bästa
år någonsin och dra mig baklänges och kalla mig Jerker men jag vågar faktiskt påstå att vi är på god väg att
uppfylla det löftet tillsammans.
När jag nu kikar upp från datorn ser jag att Ölstopet håller på att förberedas för fullt utanför Expens fönster och
UK hägrar under morgondagen. Jag tror faktiskt att jag avrundar här och ansluter mig till er andra där ute i solen
innan jag blir alldeles för sentimental och blödig.
Vänner, njut nu av sommaren. Grilla tills grillgallret smälter, bada tills tårna blir alldeles skrynkliga och glöm för
guds skull allt vad tentor heter i ett par månader. Vi sitter där i Terra i augusti tids nog igen…

Yours truly,
Astrid Tingström
Ordförande ELIN 2018
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Recept

Stinas

Sommarrecept
Förrätt
Sparris med parmesan och pinjenötter
4 personer
• Ett paket färsk sparris
• 25 g naturella pinjenötter
• Parmesan, mängd efter tycke
• 8 skivor prosciutto
(eller annan lufttorkad skinka)
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Gör såhär: Rosta pinjenötterna gyllenbruna i en
torr panna på medelhög värme. (Rör om nötterna
hela tiden för när de väl börjar få färg går det riktigt
fort.)
När nötterna är klara lägger du dem i en skål och
häller i olivolja i pannan och höjer värmen till hög
värme. Skär av den torra bottnen på sparrisen och
bryn sedan sparrisen i några minuter tills de fått fin
färg. Salta och peppra.
Lägg upp sparrisen, sprid över pinjenötterna, riv
parmesanen över sparrisen och addera prosciutton.

Recept

Varmrätt
Varmrökt lax med romsås och färskpotatis
4 personer
Romsås
• 1,5 dl majonnäs
• 1,5 dl crème fraîche
• 1 burk röd stenbitsrom (ca 75g)
• 1 halv liten rödlök
• 40 g dill
• (finns att köpa fryst färdighackad)
• ½ citron
400 - 500 g varmrökt lax
600 g färskpotatis

Efterrätt
Jordgubb- & rabarberpaj med hemmagjord vaniljsås
Pajen
• 100 g smör
• 1 ½ dl socker
• 1 ½ dl mjöl
• 500 g färska svenska jordgubbar
• 5 stjälkar rabarber
• Malen kardemumma
• Socker till frukten
• Lite mjöl till att reda frukten
Vaniljsås
• 4 dl grädde
• 1 dl socker
• 1 ägg
• 2 msk maizena
• Äkta vanilj eller vaniljsocker

Gör såhär: Låt potatisen sjuda tills den
är genomkokt. Under tiden förbereder du
såsen; hacka rödlöken mycket fint. Blanda
majonnäs och crème fraîche. Tillsätt
romen, rödlöken, dillen och pressa över
citron, mängd efter smak. Smaka av och
tillsätt eventuellt salt och peppar. Servera
laxen med den nykokta potatisen, romsåsen och en god sallad.

Gör såhär: Vaniljsåsen är godast kall
så börja med att tillaga den. (Den görs
med fördel dagen innan så den kan
stå i kylen och bli riktigt sval.) Blanda
grädden, ägget, sockret och maizenan
i en kastrull. Värm sedan upp såsen
under omrörning på medelhög värme.
När såsen börjar koka, låt den stå kvar
på plattan i ca 30 sekunder så den
tjocknar lite. Dra sedan av kastrullen
från värmen. Låt svalna. Häll sedan
i vaniljen. Använder du vaniljpulver
är det viktigt att såsen är kall när du
tillsätter vaniljen, annars kan såsen
bli besk.
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Sätt på ugnen på 175 grader. Dra av det yttersta skalet på rabarbern. Skär i små bitar.
Skiva jordgubbarna. Blanda rabarbern och
jordgubbarna i en pajform. Strö över socker.
Rabarber är ganska surt så det behövs en
del. Pudra sedan över lite mjöl. (Detta är
för att pajen inte ska bli rinnig.) Pudra över
lite kardemumma. Skär smöret i mindre
bitar. Blanda i socker och mjöl och nyp
ihop tills du fått en grynig massa. Strö över
smuldegen på jordgubbarna och rabarbern.
Sätt in i ugnen i 30 – 40 min.

Tekniska Verken
Hanna Nyberg är en miljöingenjör som jobbar på Tekniska verken i Linköping.
Drömmen har fått intervjua henne för att få höra lite vad hon gör, hur Tekniska
verken jobbar med hållbarhet och vad vi kan göra.

Hej och hallå! Berätta lite om vad du gör på Tekniska verken!
Jag jobbar som miljöingenjör, min avdelning hjälper de som producerar
el, värme, kyla och ånga. Alltså, hjälper produktionsanläggningarna med
deras miljöfrågor. Jag fick även ett speciellt uppdrag att skriva ihop hållbarhetsredovisningen för hela Tekniska verken koncernen förra året.
Kan du berätta lite vad Tekniska verken gör för de som inte vet?
Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag
och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning,
vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, eﬀektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest
resurseﬀektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.
Som jag har förstått det så är hållbarhet indelat i tre dimensioner,
socialt, ekonomisk och ekologisk. Hur jobbar ni med dessa tre?
Den ekologiska, den miljömässiga, biten är den delen vi är allra bäst på.
Det är det vi har jobbat med under många år och känner att vi kan jättebra. Vi vill försöka minska avfallet och hela tiden göra det miljömässigt
bästa av det hela. Vi på Tekniska verken brukar säga att allt vi gör är
hållbart. Ekonomisk hållbarhet är inte min specialitet eftersom jag inte är
ekonom, men det är väldigt viktigt eftersom vi är ett kommunalägt bolag.
Vissa saker får vi inte göra, t.ex. gå med vinst i vissa aﬀärsområden (vatten och avlopp) men samtidigt måste vi göra bra aﬀärer.
Social hållbarhet har kommit mer nu på senaste åren dvs. det här med
jämställdhet, mångfald, man har ändå börjat prata och arbeta med
dessa frågor. Men detta är något vi behöver jobba mer med, vi har en
bit kvar även fast vi gör väldigt mycket. Nu har vi fått den förste kvinnliga
VD:n någonsin.
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Vad anser du är viktigt för att vi ska uppnå ett hållbart
samhälle?
Vi måste börja se över vårt konsumtionsmönster, att alla
köper mycket grejer ofta och slänger så mycket. Så mycket
saker kan återanvändas istället för att slängas men det är
många som inte orkar. Hela samhället är uppbyggd på att
köpa t.ex. en mobil som inte håller längre än två år. Folk
har ju mer pengar nuförtiden så det blir lättare att bara
köpa en ny istället för att fixa. Vår livsstil i västvärlden är lite
skrämmande. Vi måste börja tänka mer på om vi behöver
en ny eller om det går att laga mera saker. Man blir inte
lyckligare av att köpa något, vi kommer inte bli lyckligare om
vi förstör vår värld. Vi lever även i ett samhälle som är mer
globaliserat, man reser mycket och det är miljöbelastande.
Men det finns människor med olika bakgrund och vi måste
bygga samhället så att det passar alla. Vi måste ta hand om
folk, vi som kan och har stora företag.
Vad ska en student från LiU göra för att hjälpa till att
uppnå ett hållbart samhälle?
Man ska tänka på vad man köper, om man verkligen behöver
det, göra ett aktivt val. Inte slänga saker utan återanvända saker, lämna in på loppis eller textilinsamlingar. Man
kan lämna in rena trasiga kläder till H&M eller Hemtex för
textilåtervinning. Det kostar ju väldigt mycket att producera
ny bomull. Här på Tekniska verken vill vi även bli bättre på
att samla in plast också. Plast går ju också att återvinna.
Men studenterna är ju framtiden och jag tycker att många är
medvetna idag.

"Studenterna är
framtiden och jag
tycker att många är
medvetna idag."

Har ni några mål och hur har det gått?
Ja, vi har 6 strategiska mål 2017-2020, se urklippta bilden
nedan. Vi har inte klarat alla målen hittills, men prognosen
ser god ut för de flesta, så jag tror och hoppas att vi kommer att klara alla våra mål till 2020. I alla fall miljömålen!
Något stort projekt ni har på gång nu?
Vi ska bli kol- och fossilfria 2020 och det är inte länge kvar.
Det jobbas för fullt med det nu.
Tekniska verken Nät ska byta ut alla elmätare under de
kommande åren. LBG – Liquefied BioGas dvs.ett projekt där
vi kommer göra biogasen flytande vilket gör den lättare att
transportera längre sträckor. Detta har vi även fått Klimatklivet pengar för.
Vad ska du göra under sommaren?
Jag ska faktiskt ta en liten längre ledighet, vara med min
familj och bada. Förhoppningsvis cykla på picknickar. Vara
lite vid kusten och här hemma, jag ska äta glass och plocka
bär i trädgården.
Text: Sarah Larsson
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utskottsrapporter
Hej i solen!
Jag drar snart vidare mot Bryssel för
ett års utlandsstudier och välkomnar
istället Emma Johansson som ny 1:e
vice till sommaren! Jag känner mig
mer än trygg i att hon kommer att
göra ett fantastiskt jobb i föreningen.
Under min sista månad i ELIN organiserar jag ett strategiskt utvecklingsråd för våra masterkurser och har även
anordnat min allra sista U9-konferens
tillsammans med Astrid (och massor
av hjälp från hela fantastiska styrelsen!). Vi i utbildningsrummet planerade bland annat för vår workshop på
Föreningen Företagsekonomis, FEKIS,
stora konferens med temat ”företagsekonomiskt tänkande”. Denna går av
stapeln i höst på Stockholms Universitet, spännande!
Annat utbildningsrelaterat är att
”årets pedagog” snart ska koras och
att vi den 21/5 ska genomföra vår
SPEAK-UP DAY, där ni alla har chans
att tycka till om utbildningen och
ELIN som förening. Avslutningsvis
önskar jag er alla en fantastisk sommar, ta hand om er och njut av sista
tiden innan ledigheten!

Heeeej!!

Hello alla glada ekonomer!

Hoppas att alla har haft en fantastisk
vårtermin! Vi har anordnat Kompissittningen, Kvarborg och Copacabana och hoppas att ni har varit nöjda
med samtliga av dessa evenemang
då vi verkligen haft kul med planerandet av dem. Efter sommaren kommer
vi att påbörja planeringen inför våra
tre sista evenemang som är E-Kravall,
Herrsittningen och slutligen Åreresan. Vi hoppas att samtliga av dessa
evenemang kommer att göra eran
nästkommande termin till en av de
bästa!

För strax ett år sen klev jag på som
ordförande för Utbildningsutskottet
och är så otroligt tacksam för alla
medlemmar (!!), styrelseledamöter
och alla som har varit aktiva i ELIN
och gjort mitt år till en av de bästa!
Jag önskar även Linnea Falk all lycka
under sitt styrelse-år!

Madeleine Johansson

Första vice ordförande med
utbildningssansvar

Vi i Utbildningsutskottet ska under de
resterande veckorna och året fortsätta med att jobba på att se till att ni är
nöjda med den utbildning som ges
på Civilekonomprogrammet. Utöver
det har vi precis varit med i SM i ekonomi i Karlstad och Lius lag kom på
tredje plats!!!

Innan vi avslutar denna termin kommer E-pub att ha en grillpub, vilket är
deras sista pub denna vår. Den kommer att ske den 30 maj och den har
tidigare år varit en av årets mysigaste
pubar, se till att inte missa den!!

Om Du har någon synpunkt angående utbildningen eller något förslag
på en utbildningsrelaterad aktivitet,
tveka inte att kasta iväg ett mail till
mig på uu@elin.se! Kom ihåg att svara på kursutvärderingen efter varje
avslutad kurs för att kunna påverka
utbildningen!

Ha en härlig sommar!

Massor med sommarkramar!

Malcolm Jobe

Ordförande ELIN club

Camilla Rosales

Ordförande Utbildningsutskottet
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Hej alla fina!

Hej alla glada!

Hjälp, vad fort den här terminen har
gått, men tiden går ju fort när man
har roligt. Våren har varit fullspäckad
med en hel del roliga och intressanta företagsevent. Stort cred till Företagsgruppen som har anordnat och
planerat och som nu har lämnat över
till sina efterträdare. Casegruppen
aka krisgruppen, nej skämt åsido, har
varit i full gång med att planera upp
ett event tillsammans med Nehler
för att få en grundlig genomgång
av caselösning och för att sedan förbereda sig inför en häftig och händelserik case-höst. Vi tar även emot
nya innovativa och roliga idéer inför
höstens evenemang så släng iväg ett
mail eller greppa tag i mig i skolan om
ni känner er idéfyllda. Jag tar mer än
gärna en kaffe, en kaffe om dagen är
nämligen bra för magen.

Tiden går fort när man har roligt och
snart är det dags för ett välförtjänt
sommarlov. Under våren har mycket
roligt hänt, i mitten av April tävlade
ekonomer och I:are tillsammans i Oss
Ekonomer Emellan där vi hade otroligt tur med vädret.

Vi i näringslivsutskottet vill egentligen bara hälsa alla en fantastisk
sommar och att ni inför hösten öppnar ögonen för Facebooksidan ELIN
karriär, för att det är där ni börjar ER
karriär.

Inte långt efter det var det dags för
de ELINpiska spelen att inta campusområdet, ELINpiaden 2018! Kårallen
fylldes av togaklädda studenter och
spelen om den ärofyllda vinsten avgjordes i klassiska tävlingsgrenar.
Efter att ha arrangerat vårt sista event
är det snart dags för oss i Players
17/18 att lämna över stafettpinnen
till våra Blöyers. Deras första arrangemang är MajRaj som går av stapeln
den 26e maj, vi är övertygade om att
det kommer bli en fantastisk kväll
med grill och fest hela natten lång.
Slutligen vill vi i Players 17/18 passa
på att tacka alla för ett underbart år.
Vi har fått en massa roliga minnen
och upplevelser under vårt år som sittande Players och det är med stolthet
och spänning som vi lämnar över till

Alice Eriksson

Ordförande Näringslivsutskottet

Nalitha Parasnis

Ordförande ELIN Players

Players 18/19, vi önskar er lycka till!

Hej everyone!

Hej hallå alla ekonomer!
Man brukar säga att efter en kall vinter så blir det en varm sommar. Jag
tycker det verkar stämma ganska bra
(peppar peppar) efter att ha bränt
mig tre dagar i streck!

My name is Nina and I am responsible
for ELINs international committee.
Last week we had our biggest event
of the term: Play for Charity! This time
we decided to organize a brännboll
tournament where we raised money
for the organization Simbas Footprints Foundation. Thanks to all of
you who participated and supported us during this day! This autumn
we are looking for a marketing and
communication responsible who is
responsible for promoting and marketing our events - so do not miss the
chance to apply!

Det märks en hel del i Marknadsföringsutskottet att sommaren närmar
sig med stormsteg! Vi är i slutskedet
(om inte klara) av många av våra projekt då det måste vara klart innan
Nolle-P. Civilekonomväskan är såklart
en av dessa och Infofoldern som går
ut till de nyantagna Civilekonomerna!
Vår fina nya Årsbok är även den här
när som helst! Nu är det bara att finslipa detaljer och till exempel komma
fram till vad som ska finnas i Civilekonomväskan.

Further, we want to take you to our
Europe trip during autumn in September or October, where we plan to
visit a company and a university. You
have the chance to explore a country,
learn more about a foreign culture
and to build a network. Do not miss
the chance to make some unforgettable experience with us. See you there!

Bara kämpa på nu, vi är snart vid sommarledigheten, we can do this! Och
till er som snart tar examen, grattis
och lycka så himla mycket till!

Annie Engström

Nina Krauter

Head of the International
Comittee

Ordförande Marknadsföringsutskottet
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Årets faddrar

Våra Älskade Faddrar
Grupp 1

Vad är ert mål med nolle-p?
Vi vill få n0llan att känna sig välkommen och ge hen en
väldigt rolig start på livet i Linköping
Vilken fest får nollan absolut inte missa under sitt
första år på liu?
Dumheter Pubcrawl

Från vänster:

Evelina Hedblad
Gustav Kidell
Hanna Håkansson
Paulina Hansson
Hanna Åberg
Michel Pinna
Niklas Ljungqvist

Grupp 2

Från vänster:

1. Vad tycker ni är det bästa med ELIN?
2. Om ni bara fick ta med er en sak till linkan, vad
skulle det vara?
Vi svarar:
1. Godiset i expen samt att träﬀa nya människor.
2. Cykel (helst med stödhjul)

Elias Lithell
Oscar Bergling
Julia Bogren
Karin Victorin
Sanna Olsson
Calle Söderberg
Anna Samuelsson

Grupp 3

Från vänster:

Johan Petersson
Isabell Ström
Charlotta Wennerström
Elin Hörman
Jacob Sandlund
William Stingnäs
Isac Arvidsson

Vad är ert bästa grupp 3 minne?
Vår första SAMURAJ
Hur ska ni få nollan att vilja vara med på nollningen?
Ha en positiv inställning, bra gemenskap och vi ska
bjuda på oss själva!

Grupp 4

Från vänster:

Vad är ert tips för att ha så roligt som möjligt under
nolle-P?
Om n0llan tar sig till uppropsdagen med en cykel och
ett leende, så löser vi resten!
Hur skulle ni beskriva en äkta grupp 4:are?
En person som du genast swipar höger på!

Sofie Hellström
Christoﬀer Klerbro
Johan Karlsson
Simon Åkesson
Victor Zachariasson
Lina Björk
Wilma Begby Persson
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Årets faddrar

Vad är det bästa med att läsa fristående?
Du lär känna fler nya människor varje termin och har
mer frihet att läsa kurserna i den takt och ordning du
vill för att ta din ekonomi kandidatexamen.
Vad är ert bästa tips för ett så lyckat första år som
möjligt?
Engagera dig! Sök styret, var med i draglaget, gå på
alla kravaller (speciellt UK), däcka på tackfesten, joina
börsgruppen, bli en fadder, ha kul!

Grupp 5

Från vänster:

Axel Sundström
Matilda Ovefelt
Jacob Widepalm
Felicia Karlsson
Emanuel Hedberg
Matilda Läckgren
Wilma Öholm

Spanska

Från vänster:

Vad ska man ha på sig på uppropet?
Poncho & Sombrero
Vilken maträtt tycker ni nollan ska bunkra upp med
under nolle-p?
Quesadillas

William Blücher Melin
Savannah Åstand
Ida Johansson
Melinda Svensson
Oskar Pohjanen
Matilda Merlenius
Joakim Egana

Franska

Från vänster:

Vad är ert bästa minne från Nolle-P?
La grande och Sport är inte torrt
Vad ska man göra för att hitta i linkan de första
dagarna?
Ha alltid en mobil laddad och google maps is your
friend!

Arvid Iverstam
Pontus Andersson
Lotta Bennert
Sara Lealem
Elias Eriksson
Sarah Larsson
Thilde Palmquist

Tyska

Från vänster:

Michelle Schwabe
Hanna Löfstedt
Ricky Carlsson
Johan Asker Svedberg
Samuel Nilsson
Elin Sjödin
Carl Rosander
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Vilket är ert bästa minne tillsammans under er tid på
liu?
Det vi minns var kul.
Vad är det bästa med Linköping?
Det bästa med Linköping är alla uppförsbackar och
motvind, det bygger karaktär.

Redax testar

Redax testar...
S
S
A
L
G
I scream, you scream, we all…ja ni fattar
Solen skiner, svetten flödar och redax möts upp för en hett efterlängtad
och efterfrågad (åtminstone från redaktionen) redax-testar session. En tur
i blomsterprakten med en strut kulglass, vad helst annat kan man begära? Så för eran skull, kära ekonomer, har vi testat glassbarer! Ja, så att ni
slipper. Och alla ni ickemjölkätare? Räds icke, eder Elias var sorbetkorre.

Bosses Glassbar
Det vackra vädret verkar inte kunna ta slut och jag svettas på ställen jag inte trodde man kunde svettas på. Icke desto mindre råder
god vigör hos redaktionen då vi möts upp utanför det legendariska
”Bosses glassbar”. Opretentiöst, familjärt, hemgjort, gemytligt…superlativen regnar tätt för att ens komma i närheten av att beskriva
detta glassens Nirvana. Andra ord som summerar är annars, pyttelitet, köhets och betalterminalproblem. Till Bosses går man dock för
att avnjuta deras hemgjorda, smakrika glassorter vilket var ett sant
nöje för redaktionen. Här finns ett utbud större än ABBAS musikrepertoar, mjukglass med olika topping, kulglass och sorbet (hela tre
olika sorter). Att vi åt några av dagens favoriter redan här var ingen
skräll. Redaktionen slår gärna ett slag för deras limoncelloglass som
de hade den dagen vi testade samt apelsinsorbeten men överlag var
alla glassar mycket smakrika och ytterst njutbara. Utöver det måste
man ju även lägga till att priserna är högst rimliga, 45kr för en bägare
med två kulor exempelvis.
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Redax testar

Namnlös glassbar
på trädgårdstorget
Färden gick vidare till en, som det verkar, namnlös glassbar på Trädgårdstorget där
de enbart sålde SIA-glass direkt ur frysboxen, fint ska det vara. Utbudet riktade sig
till en äldre publik, fick vi intrycket av, då klassiker som romrussin och ägglikör stod
på menyn (med klassiker menar jag sådant som man aldrig beställer själv). Dock ett
förvånansvärt stort utbud, men till sorbetkorrens stora förtret fanns där enbart och
allenast en sorbetsort. Förtret byttes mot svalt gillande, ty det var en sorbet av god
kvalitet med smak av citrus. Resten av redax uppskattade även de sina val. Hit ska
man dock gå för miljön, fontänens kluckande och stadens sorl lägger grund för en
härlig eufoni, som man kan njuta av under parasoll. I den 30-gradiga hettan och bland
torghandelns kommers försattes man nära nog till en plats utomlands. Ett stort plus
var även möjligheten att kunna betala med Swish (obs annars kunde man enbart betala med kontanter), och priserna var fullt konkurrerbara med Bossen då de var lägre!
35kr för en bägare med två kulor.

Gelato House

Det tredje och sista blev en båt, en äkta båt i Stångån, med specialisering
på italiensk glass och ett stort utbud av kaﬀedrinkar och dylikt. På båten
rådde harmoni och lugn…vilket kan bero på att vi var helt ensamma på
den…emellertid dock trivsamt! Deras glassar (läs sorbet) lämnar en
glassentusiast (läs sorbetentusiast) något besviken, då de två sorter
som gick att välja mellan var båda extremt söta och hade en halvkonstig
konsistens. Så vi i redax rekommenderar att man håller sig till gräddglass
på denna båt, den med chokladsmak var faktiskt högkvalitativ. Här finns
potential för en trevlig och inbjudande caféupplevelse för samkväm vänner emellan. Här köper man glassen till samma pris som hos Bosses.
Så, där har ni den kära ekonomer! En ultimat guide till en av sommarens bästa nöjen, glass (eller sorbet), hoppas vi ses på Linkans bästa
glasställen i sommar.

Text: Elias Eriksson
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Play for Charity
Varje år arrangerar det Internationella Utskottet ett välgörenhetsevent där vi samlar in pengar till en utvald välgörenhetsorganisation. Detta år går de insamlade pengarna till Simbas Footprints
Foundation. Simbas Footprints är en organisation i Tanzania som
hjälper barn i deras familjer att utvecklas socialt, emotionellt
och intellektuellt. Organisationen jobbar på många olika sätt
men deras fokus ligger på hållbara familjeåterföreningar. Själva
eventet, vilket ägde rum den 9:e maj på fotbollsplanen mittemot
B-huset på campus Valla, var en brännbollsturnering där vi hade
4 lag med totalt 27 personer som ställde upp. Det var många
matcher i det soliga vädret från kl. 12-15 och till slut stod laget
Räksallad som vinnare. Förstapriset var ett flak NOCCO. Under
dagen sålde vi dricka till våra varma och trötta spelare samt till
de tappra åskådarna. Vi sålde även hamburgare och tack vare att
vi blev sponsrade med kostnaden för maten kunde alla pengar
gå oavkortat till Simbas Footprint Foundation. De som närvarade
under dagen fick även chansen att kasta jordgubbstårta och
Schwarzwaldtårta på två av ELIN:s styrelse.
Detta mot att man swishade valfri summa som
gick direkt till organisationen. Det blev ett par
fullträﬀar på Ordförande Astrid Tingström och även
IT-ansvarig Henrik Ström fick en del tårta i ansiktet.
Veckan innan det var dags för eventet startade vi
ett Swish-lotteri, man deltog genom att swisha en
valfri summa som man ville donera till Simbas och
sedan var man med i utlottningen av diverse priser
som vi fått från våra sponsorer. Man kunde vinna
biobiljetter, mikrovågsugn, förköp till Players event
Majraj, presentbox från Rituals, en månadsförbrukning av NOCCO samt flera exklusiva dekorationsartiklar från Björns Garage. Vi i utskottet tyckte att
det blev en otroligt lyckad och rolig dag och vi är
jättetacksamma för alla som hjälpte till och var
med på eventet. Dessutom vill vi också tacka våra
två ytterligare sponsorer SICK och Coc Najs – utan
er hade detta eventet inte vara möjligt! Vi hade
verkligen vädret på vår sida och det var många som
kom och ”Played for Charity”!

Text: Melinda Svensson
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Alumni Stories

Avsnitt 2/4
Ida Lemione
I andra delen av ”Alumni Stories” får ni lära känna Ida
Lemoine. Tillsammans med två andra har Ida startat
Beteendelabbet som hjälper organisationer att skapa
en hållbar beteendeförändring.

Jag förstår att du har läst Spanska Sprek på LIU, berätta lite om hur det var?
Det var blandade känslor att plugga med språkinriktning för mig, då jag fick
arbeta hårt med att klara av alla kurser på spanska. I efterhand så hade jag valt
om, och jag uppmanar andra som valt språk att - Våga byta!
Jag är dock mycket nöjd med att jag har studerat ekonomi och att jag inte följde
strömmen utan valde nationalekonomi/beteendeekonomi. Det var både roligare
och mer engagerande – då det hade mer koppling till samhälls- och systemfrågor.
Sedan såklart alla grymma människor som jag lärde känna under studietiden och
fortfarande har kvar i mitt liv.
Vad hade du för visioner och mål när du gick på utbildningen? Visste vad du
vad du ville jobba med?
Det var från början en övertygelse om att jag måste förstå det ekonomiska systemet för att kunna förändra det. Så jag var rätt bestämd om att jag ville arbeta
med samhällsförbättring redan från start, men visste inte riktigt hur jag skulle
kunna göra det som ekonom.
Du har startat ett eget bolag, berätta lite om den, hur startades det och vad
du gör?
Entreprenörskap har alltid varit spännande tycker jag, i alla fall samhällentreprenörskap. Hur kan man förändra världen till det bättre genom ett företag. Det
var en faktor till att jag tillsammans med två till startade Beteendelabbet 2015.
Samt hade jag en tydlig bild av att jag ville arbeta med beteendeekonomi och
hållbarhet i praktiken och det fanns inget bolag som hade en definierade tjänst
för detta – så vi myntade en ny yrkestitel! Beteendestrateg.

Där vi förstår psykologin bakom vad som påverka beslut, som utgör grunden för
att designa om beslutsmiljöer som tar oss mot fler hållbara val. Slutprodukter kan
vara allt från nya styrningsmodeller, tjänster eller produkter som skapar beteendeförändring med mätbara resultat.
Vill du fortsätta arbeta med detta?
Jag trivs bra med att driva eget och det blir såklart roligt när det går bra – vi har
vuxit från tre personer till sex det senaste två åren. Så vi är på väg åt rätt håll.
Men jag är också lite sugen på att kombinera forskning och business mera, så får
se om jag ger kanske ger mig in akademin igen.
Vad var ditt första jobb efter examen?
En obetald praktik på SIDA finansierade organisation SE Forum, där min roll var
att hjälpa till i rekryteringen till ett accelerators program för samhällsentreprenörer från utvecklingsländer. Verkligen ett bra beslut, det var skit kul och intressant
att utmana aﬀärsnytta och långsiktighet i samhällsförändrande innovationer.
Om du fick gå om utbildningen, skulle du ha gjort något annorlunda?
Jag skulle läst tre år kandidat på Linköpings universitet och tagit en master i
Beteendeekonomi utomlands – hade Linköping erbjudit en master detta så hade
såklart också varit intressant!

Vi är en beteendebyrå som hjälper organisationer att skapa en hållbar beteendeförändring, med fokus på lösningar som är bra för både individen, planeten och
aﬀären. Det kan handla om att få kommuninvånare att ta cykeln istället för bilen,
att få konsumenter att återanvända och återvinna, hjälpa hälso- och sparappar
att få sina användare att äta bättre och spara mera.

Har du några hållbarhets-tips till dagens studenter?
Jag vrider lite på frågan – och ger istället tips till hållbarhetsivrande studenter på
väg ut i karriären.

Hur går ni tillväga?
Vi utgår alltid från en tvärdisciplinär lins – vi har både ekonomer, psykologer och
designers i vårt team.

•

•

•
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Ta kontakt med personer som arbetar med hållbarhetsfrågor – förstå vad det
faktiskt innebär
Skriv din uppsats inom ämnen – gärna med bolag som du vill arbeta med
efter du är klar
Våga starta upp eget företag – det kan bli en plattform för att förvekliga din
hållbarhetsvision

Elinpiaden 2018
Togafesten:
Efter en stökig fulsittning för Elinpiadens alla lag slog Kårallen upp sina
dörrar för en maxad fest i grekisk anda. Iförd toga dansade studenterna
natten lång, hoppade hoppborg och minglade runt i Kårallens alla barer.

Elinpiaden:
Den stora dagen var äntligen här! Alla de glada
(och kanske något nyvakna) lagen möttes upp på
”Blå Havet” under förmiddagen för att gemensamt tagga till och marschera ner till Elinpiadens
mäktiga arena.
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Väl nere på Elinpiaden möttes lagen av utmaningar som utmanade
både styrka och smidighet. I hinderbanan använde många deltagare
sina kloka hjärnor och luskade snabbt ut genvägar för att överlista sina
motståndare. Stationen ”Wipe-out” var utmanande för alla lagen och
Blöyern som styrde maskinen satte verkligen våra tävlande på prov.
Fotbollsmatcherna i ”bubbeldräkterna” var kanske de mest underhållande för alla åskådare att bevittna med uppåt nervända spelare och många
skrattframkallande tacklingar. I ”Herre på täppan” var styrka a & o och
här utkämpades många kraftkamper mellan våra deltagare.

Det var sedan dags för kvartfinal, semifinal och final mellan de högst
presterande lagen. I kvartfinalen mötte deltagarna en galen mekanisk
tjur som gjorde allt i sin makt för att kasta av våra modiga deltagare.
I semifinalen möttes de återstående lagen och här gällde det att slå
ner sin motståndare från ett smalt och vingligt rör med en gosedjurfisk.
Semifinalen blev en riktig rysare och tillslut så gick de två bästa lagen
vidare till final som avgjordes i ”Nattduellen”. Lag Kironysos gav bevis
på deras exemplariska reaktionsförmågor och tog tillslut hem den
ärofyllda segern av Elinpiaden 2018!

Efter Elinpiadens slut åkte deltagarna hem och svirade om till vackra
kvällsskruder. På Kollektiveriet fick deltagarna njuta av en välförtjänt
trerätters middag och högklassig underhållning i form av gyckel och
vackert avtackande av detta års Players. Stämningen var glad och
familjär och ett perfekt avslut på en mycket rolig kväll!

Text: Stina Lisspers
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Horoskop

Lelles Horoskop
Ett djupdyk in i framtiden

Peta inte på björnen. Den kan vakna när som helst. Ordspråk, värderingar, kloka ord och livserfarenheter, vad
spelar det för roll? Vårens tecken tecknar tycke till tidens tidsanda, där inget verkar betyda någonting längre.
Känner du som jag (det borde du, annars hade du aldrig
kommit såhär långt)? Vad finns det för poäng i att söka
tröst, ty världen är ett enigma. Merkurius är i maskopi med Mars. Venus ventilerar sig med Saturnus. Att se
tecknen och utläsa framtidens oförlösta fabulösiteter är
betänkligt. Slutgiltigen står man där likt Sandra Bullock
i filmen ”Gravity” kall och nerpissad i ensamma rymden.
Huruvida dagens dilemma dikteras dialektalt är svårt för
en ödmjuk jämtlänning att uttala sig om (ni ställer så
svåra frågor), men något säger mig att vi kan finna tröst
i orden från den berömda teosofen Hilma af Klint : ”Utan
törst för det betvingade faller andan ur lampan”.

Varför nöja sig med lite när man kan gå tomhänt? Den där
vackra uppläggningsskålen kanske inte fyller tomrummet
inuti din ringmuskel. Den där klådan du känt därnere kan
vara hemorrojder. Men vad har jag med din ringmuskel att
göra, svaret är allt! Ty jag lever så som The 5:th Harmony
lär, let the sunshine in for this is the dawning of the age of
Aquarius. Ta mig på orden! De må vara lite kladdiga (jag
blev lite överexalterad) men icke desto mindre, för liten är
naggande god och mitt intellekt är mikroskopiskt. Kanske
din pappa bara försöker säga att han älskar dig, men inte
kan svenska? Kanske du egentligen hamnade i koma den
där torsdagen i januari då du halkade med cykeln? Kanske allt är en dröm? Du ska se att allt löser sig, när du
vaknar igen så är du tillbaka i januari. Men jag är ingen
läkare, utan blott en bärfis som tar stapplande steg i den
pollendränkta luften. När logiken sviker så kan vi bara lita
på stjärnorna. Tur att Drömmen gjort ett horoskop åt dig.
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horoskop
Stenbocken 22/12-19/1

Vattumannen 20/1-18/2

Ödet visar sig på ödesdigra vis. Tidens klockslag kanske redan
klämtat? Du vet vad de säger, när man stänger en dörr så krossas även ett fönster i ditt fejs. Så vem vet? När du kuggar nästa
tenta och får punka på cykeln, så är det enbart symboliskt. Du är
en kugge i ett större system, men allt brukar ju lösa sig och bli
till det bättre. Israel vann ju trots allt Eurovision.

Kårallreven är hotade på grund av global
uppvärmning, och snålhet! Ta en fish-shot
nästa gång!

Fiskarna 19/2-20/3

Väduren 21/3-19/4

Brenda is back at it again. Hon menar att du borde ändra
din profil på Tinder, men varför börja lyssna på den bittra lilla fisfian nu. ”I love long walks, big d***s, and fried
chicken” är en utmärkt presentation av dig själv. Venus
vittrar vins vännen.

Bättre fem laxar i en laxask än en fisk på torra
land. Glöm inte, det finns många fiskar i sjön,
för du vet, fiskt vågat hälleflundra vunnet.

Oxen 20/4-20/5

Tvillingarna 21/5-20/6

Stjärnorna och de intergalaktiska sfärerna förespråkar återhållsamhet för dig. Utan att låta vulgär eller
svulstig så verkar det som om din Matjessillskonsumtion
har gått för långt. Om du ändå ska gå loss på toxinerna så
propagerar Pluto Skärgårdssill.

Dubbeltrubbel. Likt Phobos och Deimos, Mars två månar,
så cirkulerar du kring en massa med större dragningskraft än dig. Att förlita sig på sin snygga kompis när man
raggar är lika ute som Lunar Storm.

Kräftan 21/6-22/7

Lejonet 23/7-22/8

Tänk mer på andra, don’t be shellfish! Du ska hålla klorna borta från sådant som inte är ditt, sluta vara som
”kulturprofilen” och lägg av med att nypa folk i stjärten.
Koka ingen levande, ring din mamma.

Hoppa tre gånger och snurra runt din egen axel en torsdag när du ätit morötter till lunch. Då ska du se att allt
löser sig. På köpet så kommer du se också se riktigt dum
ut.

Jungrun 23/8-22/9

Vågen 23/9-22/10

Planeterna försöker säga dig något. Du borde lyssna på
dem lite oftare, ändra dina vanor, revidera vedertagna
mönster. Den där utslängningen från KK hade kunnat
undvikas då. Planeterna förespråkar inte fem tequila
shots på en halvtimme.

Talang är ett godtyckligt begrepp, det kan appliceras på
det mesta. Men att fortfarande kunna dricka ren Explorer är ingen talang. Det är en superkraft.

Skytten 22/11-21/12

Skorpionen 23/10-21/11

Kometer passet ditt hem en stjärnklar natt. Klara kvällar
syns mångahanda på tjärnen, du är lockad av vatten under
denna tid. Hur kommer det sig? Gud spelar inte tärning med
universum. Din lockelse till vatten har inget att göra med
sommarvärmen. Du är bara konstant bakis.

Vita månar, svarta hål, tagga giftermål.
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Glad Sommar

Önskar Redax
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"We do not inherit the earth
from our
ancestors: we borrow it
from our children." Native American proverb

