
 

Namn: --English below-- 
Peter Sergo 
 
Ålder: 
20 år 
 
Studieval: 
Civilingenjör maskinteknik, LTH 
 
Vem är du? 
Jag är från Lund och har bott här i hela mitt liv. Jag tog 
studenten förra året och bestämde mig för att läsa kurser i engelska och företagsekonomi vid 
LU. Denna terminen blev det äntligen dags för LTH och maskinteknik. 
 
Vad har du gjort på nationen? 
Jag blev förman för afternoon teasdag i våras vilket vi ändrade till Osignat denna terminen. Jag 
har också arbetat många gånger på de andra aktiviteterna som pub, klubb, KM, lunch och nu i 
våras var jag även marskalk på knävlingagillet. 
 
Varför söker du till Husförman? 
Jag har ett intresse för teknik och hur saker fungerar. Det känns som att det passar min 
utbildning men också att det kan vara en kul och lärorik erfarenhet att ha.  
 
Vad vill du göra som Husförman? 
Först och främst vill jag personligen gå igenom hur allt ser ut på nationen som el/vvs och skador 
för att få en bättre uppfattning av vad som behöver göras. Alla större arbeten ska göras av 
professionella men det är viktigt att veta vad som ska prioriteras. Allt mindre som inte kräver att 
man tar in hantverkare borde jag/den andra husförmannen kunna fixa själva. Sen ska jag 
förstås fortsätta med de andra uppgifterna som behöver göras. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Jag kommer att ta uppdraget väldigt seriöst och det behövs någon som tar tag i att underhålla 
huset så att allt fungerar som det ska. Jag känner att jag har en grundläggande uppfattning om 
hur det mesta fungerar men vill också lära mig mer så jag kommer definitivt lägga ner tid för att 
försäkra mig om att det inte blir några oönskade överraskningar. 
 
Från mitt jobb på en fabrik som tillverkar värmeväxlare i Staffanstorp känner jag att jag har en 
rätt bra uppfattning om hur fjärrvärme fungerar. Det är lite sånt som kan komma bra till hands för 
att förstå vad som behöver göras. När det kommer till det administrativa så har jag hållit på med 
kemikaliedatabaser och arkiv etc på Örtofta Sockerbruk. Att hålla koll på de som bor på huset 
,nycklar och läsa bostadsansökningar ser jag inte som något större problem och resten borde 
jag kunna lära mig rätt snabbt. 
 



 

 
Name: 
Peter Sergo 
 
Age: 
20 y/o 
 
Field of studies: 
Mechanical Engineer, LTH 
 
Who are you? 
I’m from lund and have been living here my entire life. I graduated from high school last year 
and decided to read courses in English and Business economy at LU. This semester it was time 
to start at LTH at mechanical engineering. 
 
What have you done at the nation? 
I became forman for afternoon teasdag this spring which we changed to Osignat for this 
semester. I’ve also been working a lot of times at the other activities like pub, club, KM, lunch 
and this spring as a marshall at Knävlingagillet. 
 
Why are you applying for House forman? 
I have an interest for technics and how things work. It feels like like it would suit my education 
but that it can also be a really fun and learning experience to have. 
 
What do you want to do as House forman? 
First and foremost I would personally want to go through everything at the nation like electricity, 
water, ventilation and sanity to get a better understand of what needs to be done. All bigger 
projects should be handled by projects but it’s important to know what should be prioritized. 
Anything smaller that doesn’t require a craftsman should I and the other House forman be able 
to fix ourselves. And of course I want to continue with all the other duties that needs to be done. 
 
Why should the nation meeting elect you? 
I will take the assignment really seriously and it takes someone that is willing to maintain the 
house to ensure that everything works as it should. I feel like I have a basic perception of how 
most of the things work but I also want to learn more about it so I’ll definitely put effort into 
ensuring that everything works as it should and that there are no unwanted surprises. 
 
From my job at a factory that produce heat exchangers in Staffanstorp I feel like I have a good 
understanding of how district heating works. It’s small details like that that will come in handy to 
know what needs to be done. When it comes to the administrative work I’ve been working with 
chemical databases and archives before at Örtofta sugar factory. To keep records of who is 
living at the house, the keys and reading applications for living at the house shouldn’t be any big 
issues and the rest I can learn in due time. 


