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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.

