
Namn: Saga Dalhammar 
Ålder: 22 
Studerar: Arkitektur  

Vem är du?  
Jag är en driven 22-åring med stort intresse för politik, mat, och 
arkitektur så klart! Jag studerar och är aktiv vid A-sektionen på 
LTH här i Lund.  

Vad har du gjort på nationen?  
Jag är före detta osignatförman och nuvarande köksmästare. 
Jag har under min tid här arbetat mycket med ett mer 
allergivänliga matutbud, omstrukturering av kök och skafferi, 
och i allmänhet drivit frågor rörande matsäkerhet och hygien. 

Varför söker du till Seniors?  
För att vidare bidra till en nation som gett mig så mycket genom mina år här. Jag vill främst 
arbeta inom kontaktseniors och göra den arbetsgruppen mer synlig- medlemmarna måste 
informeras bättre om vad för resurser som finns till deras förfogande!  
Sedan är jag också väldigt intresserad av att arbeta med nybyggnationen. Jag studerar ju 
arkitektur och har mycket idéer kring saker som måste inkluderas för att våra nya lokaler ska 
bli så inkluderande, klimatvänliga, och energieffektiva som möjligt. 
Utöver detta har jag ju arbetat mycket med köksmästeriet genom mina år här, och har 
mycket idéer kring policys som hade kunnat göra våra event mer klimatsmarta i det 
avseendet.  

Vad vill du göra som Seniorsledamot? 
Kontaktseniors! Och därmed vill jag vara synlig, gärna delta på så många event som möjligt 
under novischperioden så att alla medlemmar informeras från början om vad för resurser de 
kan använda sig av. Därtill ser jag att våra rutiner för att utbilda faddrar är bristande och skulle 
vilja arbeta tillsammans med novischeriet för att ta fram en ny plan för detta. 

Jag vill också se till att vi utökar vårt samarbete med organisationer som mind och 
kvinnojouren, för att öka medvetenheten kring mental ohälsa, våld i nära relationer och andra 
problem våra medlemmar kan komma i kontakt med.  

På A-sektionen sitter jag som Miljösamordnare och ledamot på JämlikA, vårt utskott som 
driver jämlikhet- och diskrimineringsfrågor. Så min kompetens inom dom områdena kanske är 
de kompetenser som kan gynna nationen mest. Dock har jag ganska mycket idéer på många 
håll inom vår verksamhet, så jag är flexibel kring det jag kan arbeta med. 

Varför ska nationsmötet välja dig? 
Som jag skrev nyss arbetar jag redan med miljö- och jämlikhetsfrågor och har genom detta 
arbete genomfört mycket på A-sektionen som jag tror även min älskade nation hade haft 
nytta av. 


