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3LP4 … tillbringar man halva dagen i GD

Ledare

Hjärtligt välkomna, och välkomna tillbaka, till Chalmers och F-sektionen!

I denna texts tillkomst har jag försökt undvika klassiska klyschor om väder och tid. Jag bör-
jade ursprungligen denna text på det viset men då det är tråkigt och oinspirerande att skriva 
om sådant så fick det ändras.  Det kanske vanligaste samtalsämnet är ju det svenska vädret 
och hur halvdant det är. 

Om vi tar oss bortom diskussion om halvdan svensk väderlek och istället försöker få en 
uppfattning om vad detta nummer handlar om kan man säga att det handlar om allt och 
ingenting. Det är dedikerat till det tappra kollektiv som nu satt sin fot på Chalmers för första 
gången, nämligen Nollan!

För er kommer det vara mycket nytt att stifta bekantskap med men efter ett tag är jag säker 
på att ni kommer känna er som hemma och stormtrivas. Mitt tips till er är att gå på F-spexet, 
något jag själv inte gjorde som Nollan. Årets spex om Jules Verne är väldigt bra.

Må den första tiden i höst vara er alla prima!

/ Oskar “Signalfel” Peetre
FinForms chefredaktör tillika ansvarig utgivare



4 FINFORM…måste man lära sig att hälsa på Dragos

FinForm tipsar om studieplatser
“ Try not to have a good time . . . This is supposed to be educational.“- Linus van Pelt, från serie-
tidningen Snobben av Charles M, Schulz

När väl mottagningen är förbi börjar allvaret på fullo. För att hjälpa Nollan att hitta de bästa 
studieplatserna har FinForm tagit på sig uppdraget att tipsa om bra studieplatser. Från de van-
liga som de flesta känner till och använder, till de kanske udda och bortglömda guldkornen.

Text: Oskar Peetre 
med hjälp från övriga 
FinForm

Biblioteket
Ett bibliotek kort sagt. Här finns gott om platser att plugga, 
både bland bokhyllorna och i mindre rum. Värt att hålla utkik 
efter är Mattehjälpen som hålls ett par gånger i veckan där äldre 
studenter kan hjälpa Nollan med det mesta inom matematiken.

Focus 
Om man är bra på att koncentrera sig kan man söka sig ner 
till Focus för att sitta och läsa. En får dock acceptera att an-
dra kommer, snackar, värmer sin mat, spelar sällskapsspel 
och  läser arkiverade FinForm under tiden. Och framförallt 
flipper, väldigt väldigt mycket flipper!

BP- Övergången
Det de allra flesta bara känner som Övergång-
en är ett populärt pluggställe. Här finns rum 
som är både först till kvarn och rum man kan 
boka. Dessutom finns några soffor och alko-
ver. Närheten till Nyfiket är bra,  man kan ta 
många  små kaffepauser när suget faller in. 

Kinsls
Vid datorsalarna i Kinsls kan man också hänga. Det finns dels det 
öppna utrymmet med bord och stolar innan själva datasalarna, men 
också ett par gömda grupprum om man vågar sig längre in på våning 
7. Ska man skriva ut något som man jobbar med kan det vara lämplig 
att slå sig ner här. Ligger närmast Focus av alla.



5LP4 … smittas man av Nollepesten

Text: Oskar Peetre 
med hjälp från övriga 
FinForm

Nyfiket 
Närmre en snabb kaffepaus än så här blir det inte. 
Inte jättemycket plats för folk att sitta, men det är 
trots allt ett fik.

Signes
Förutom att tjäna som lunchrum är Signes 
ett utmärkt pluggställe. Här finns också någ-
ra bokningsbara grupprum, populärt ställe 
att ha lunchmöte på.

“Tysta rummet”
Detta mystiska rum ligger utanför Laplace (TMs ännu mer mys-
tiska tillhåll) och är som namnet antyder ett tyst rum. Perfekt 
för den som inte vill bli distraherad av ex flipperspel eller kaffe.

Hemma
Visst kan man sitta hemma och läsa om man är mycket motiverad och har bra fokus men 
fördelen med att plugga på Chalmers är att man kan fråga folk om saker man inte förstår. 
Dessutom är det superlätt att prokrastinera hemma. 

Detta kan på intet sätt sägas vara en allomfattande lista och vi uppmuntrar Nollan att också 
själva finna den bästa platsen för sina studier, men med denna text hoppas vi gett årets ny-
komlingar på F-sektionen lite mer information om bra och trevliga studieplatser som man 
kan vilja pröva som omväxling.



6 FINFORM…  får man besök varje föreläsningspaus

Som alla F-studenter väl kän-
ner finns det 3 saker som gör 
att man överlever: plugg, fö-
reläsare och böcker… Nej, så-
klart så pratar jag om mat, 
sömn och vatten. De två sena-
re är så triviala att om en inte 
ens kan förse sig med dessa 
delikatesser kommer hen ha 
något enormt svårt för att för-
se sig med mat, om inte ens 
omöjligt!

Denna text är tillägnad de 
som har kompetens för sömn 
och vatten men känner sig lite 
osäkra på den matliga sidan. 
Hur gör man egentligen?

Är man köttetarian är det ju en 
helt klar fördel i utbudet, men 
också en helt klar nackdel då sta-
tistiken talar för att det är fler till 
antalet köttetarianer som har då-
lig koll på matlagning än t.ex. ve-
getarianer. Men, det finns en för-
del, och det är att jag har väldigt 

många bra tips, då jag tillägnar 
mig tid till den ädla konst att äta 
kött. Därför har jag tre alternativ 
som jag tänker bjuda på, utan ex-
tra kostnad!

Alternativ ett, kallar den person-
ligen för YOLO, casheating shit: 
köp en pizza med dryck i affären. 
Men det är tråkigt.

Alternativ två, à la Cret: gå till 
en av de många baguetteriorna 
i närheten av campus, inte spe-
ciellt dyrt för den som inte äter 
mycket och de har ett stort ut-
bud, inte så pjåkigt.

Alternativ tre, min personliga 
favorit: (wo)man Up! Laga ma-
ten själv, det finns massor av 
enkla saker man kan laga, och 
inte bara för köttetarianer. Enk-
laste är att sätt på datorn, öppna 
webbläsaren, googla Ica recept 
och välj “enkelt” som alternativ 
och voilà, du har ett recept till 

middag.   Busenkelt, billigast och 
godast! Om du vill spicea upp 
det lite och tror att du har tolv i 
matlagning…. Vänta varför läser 
du då den här texten?

Hoppas det här hjälper er som 
saknar inspiration att laga mat 
till att få en god middag/lunch 
då och då!

Mat! Text: Albert Johansson



7LP4 … lär man sig älska mörkret

Linsgryta à la ATM, typ 4 portioner eller nått. Recept: Per Hirvonen

Tag en kastrull eller gryta, sätt den på spisen och värm upp, häll i matfett och hackad lök. Fräs tills löken 
mjuknat och inte verkar vara rå. Är man äventyrlig och vill ha lite roligare mat, ha i en eller två klyftor 
hackad eller pressad vitlök och en liten bit färsk ingefära efter någon minut. 

Skölj av de röda linserna under kranen. Detta gör vi för att bli av med lite stärkelse och annat. Släng ner 
linserna i grytan, rör runt i några sekunder och tillsätt sedan en burk krossade tomater, 50 ml vatten och 
1 buljongtärning.

Varför tillsätter vi linserna i grytan och rör runt dem? Jag har ingen aning, men jag har hört att man gör 
så någonstans. Vattnet tillsätter vi för att vi inte vill behöva torka upp tomatsås från hela köket. Trust me, 
använd inte din minsta kastrull till det här.

Salta och peppra, tillsätt eventuellt andra kryddor som du har ståendes, mina favoriter är oregano och 
basilika. Hur mycket ska man krydda, salta och peppra? Äh, skaka i lite grann och smaka på skiten, det 
är dina smaklökar som bestämmer.

Koka samman allting i 10 till 40 minuter beroende på om du vill ha hårda eller mosiga linser. Osäker 
vilken konsistens du vill ha? Ta en sked och smaka av eftersom.

Serveras med ris eller pasta. Följ detta recept så kommer du kunna skryta över din linsgryta.

Protip: ta bort linserna, chilin och ingefäran så har du en hyfsat bra tomatsås.

Grund:
1 burk krossade tomater
1 buljongtärning av valfri sort
50 ml röda linser
1 gul lök
Några klyftor vitlök
50 ml vatten
Salt
Peppar

Avancerat: 
Några klyftor vitlök
Oregano
Basilika
Andra kryddor
Tomatpuré 
Random shit du har i köket
Lite färsk ingefära
Någon form av chili

Min kära kollega har på föregående sida diskuterat hur man kan gå tillväga när man lagar mat. 
Jag tänkte hjälpa till lite extra med att faktiskt ge ett recept som tjänat mig väl genom åren.



8 FINFORM…har man ingen susning om vem Dragos är

FKoreas sektmöte LP4 2017 Text: Oskar  Peetre

För att inte F-sektionen ska bli 
nästa Nordkorea hålls varje läs-
period ett sektionsmöte öppet 
för alla sektionsmedlemmar där 
nya motioner och föreningsinval 
diskuteras.Dessutom serveras  
gratis käk för alla som går! Då vet 
man att man bara måste delta!

Under sektmötet i LP4 sker fle-
ra av sektionens föreningsinval. 
Här är en kort highlight-reel för 
er som inte var där. En av dessa 
är Foc som säger att de har slut 
på kondomer. Därmed bekräftar 
Foc vad den största arbetsbör-
dan hos föreningen ligger. Farm 
vill byta roller medan FIF vill bli 
fysiska. Kanske inte så överras-
kande.  

Efter budgetdiskussioner med 
upprustad sektionslokal på 
agendan, släpper Focumateriet 
en bomb i hörsalen, också känd 
som en tappad vagn som sakta 
men säkert får trippa ner till gol-
vet. Några visserligen intressanta 
men okontroversiella motioner 
avhandlas innan nya Fanfareriet 
tar till orda.

Jack och Crets stora idol, Erik 
“Etruski” Levin vill göra fanbä-
rarrollen mer attraktiv med sitt 
förslag och bland annat ändra 
vilket sektmöte deras inval sker 
på. Styret gillar engagemanget 
men tycker det är bra som det är. 
Motionen avslås.

Mr Cret är mycket aktiv under 
detta sektionsmöte och äger i 
form av sektionsnörd även mo-
tionen efter: Fantomententan 
ska premieras, tycker sektions-

nörden, och önskar en ny vand-
ringspokal. Styrets replik blir 
NOOO, äska sektionspotten is-
tället. Not like this Mr Cret!, not 
like this! Åtminstone denna skri-
bent tycker lite synd om honom 
vid detta laget och hoppas att 
hans nästa idé ska möta bättre 
gehör från styret.

Ny Dragos väljs också på detta 
möte. Mycket sekretess. Två sö-
kande. Dragos nr 14-15 nånting, 
nånting väljs in. Och sedan var 
det inte mer med den saken.

Efter mat på Focus pratar styret 
om att de prioriterar kontant-
frihet på sektionen, mycket väl-
kommet tycker denna skribent. 
Plötsligt överraskas mötet av Lu-
cia och jultomten som bjussar på 
ett potpurri av julsånger och lus-
sekatter. Nice!

F6 och DP väljs in förvånansvärt 
fort. Den nya DP-översten Boel 
verkar tuff och säger att hon inte 
kommer tolerera någon skit från 
andra föreningar.  Ebba leverar 
ett minnesvärt citat till svar från 
en svår fråga från Mr Cret,   “Det 
finns en del saker som myndig-
heter inte behöver veta allt om”. 
Någon gång vid midnatt tar mö-
tet slut och alla närvarande beger 
sig hem. Förutom de nyinvalda, 
men vad dessa kan tänkas göra 
lämnar vi outsagt.

*För mer officiell redovisning av 
sektionsmötet i LP4 2017 hänvi-
sas till https://www.ftek.se/sek-
tionsmoten/ 

*För all framtida referens Mr 
Cret=Etruski=Erik Levin F2, fan-
bärare på F-sektionen tillika 
sektionsnörd. Norrköpingsbo, 
östgöte. Säg hej till honom när 
ni ser honom nästa gång.
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12 FINFORM… hittar man ingenstans

Programansvariga
Hej alla F- och TM-teknologer!

Hösten närmar sig, och därmed även den 
tid då vi får lära känna de nya studenterna. 
De är säkert duktiga, frågvisa och ambitiö-
sa, så är det alltid, men det är så spännan-
de att titta ut över havet av ansikten och för 
första gången känna stämningen i just den 
klassen. Hoppas de får ett bra samarbete 
med Gustav Magnusson, som i år tagit över 
repetitionsveckorna från Pontus. Och med 
mig lite senare! Hoppas de trivs i Göteborg 
i allmänhet och på Chalmers i synnerhet. 
Hoppas … I morgon är det i alla fall dags 
att träffa nykomlingarna för första gången, 

så det känns rätt att nu vända sig till dem 
direkt. Välkomna! Jag ser fram emot att få 
uppleva er första läsperiod på Chalmers 
tillsammans med er.

Jana Madjarova 

Ett nytt läsår ska börja. För 
egen del är det andra veck-
an på jobbet och semester-
slutsmelankolin börjar släp-
pa. Det är faktiskt riktigt 
roligt att vara tillbaka. Inte 
minst är det väldigt trevligt 
att välkomna de nya studen-
terna.
I år har 55 TM-studenter ta-
git sin plats i anspråk. Pro-
grammet håller ställning-
arna med ett högt söktryck 
och jag vet att alla ni som 
kommer till oss är mycket 
begåvade studenter.  
I år är det andra gången som 
TM har SI-verksamhet i års-
kurs 1. Ni kommer att få mer 

information kring detta och 
här vill jag bara starkt re-
kommendera att ni utnytt-
jar denna möjlighet att ar-
beta med problemlösning i 
samarbete med era medstu-
denter på programmet och 
dessutom få lära känna var-
andra.
Det här läsåret medför inga 
nya ändringar i utbildnings-
planen på kandidatnivå, ef-
tersom de förändringar som 
infördes i fjol ska få sätta 
sig. Det handlade då om ett 
projektmoment som inför-
des i Sannolikhet, statistik 
och risk i lp 4 i åk 1 och om 
de nya kurser i åk 2 som sjö-

sattes.
Nytt och spännande för i 
år är också de förändringar 
som gjorts i utbildningspla-
nen för masterprogrammet 
Matematik och beräknings-
vetenskap. Mer om detta i 
senare nummer.
 
Till sist: välkomna!
 
Hälsningar
Johan



13LP4 … undrar man vad Kinsls står för

FnollK
Utvärdering av första dagen:

NOLLAN ÄR SEEEEN!
Egentligen låg ni före tidsplaneringen.

NOLLAN SKA VARA TYST!
Inte ett knyst hördes.

NOLLAN HÖRS INTE
Vi blåste nästan av balkongen när ni skrek.

Annars då? När vi stod utanför mörka tunneln hörde vi mummel om att vi i alla fall 
hade lyckats med mörkerläggningen. Bonuspoäng till oss!

Filmen. Hahah oj. Svårstartad men relativt uppskattad.

Fejknollan gjorde ett riktigt bra jobb. Men svårt att hålla masken när Handelsnollan 
nästan gjorde ett för bra jobb när han aggressivt lyckades ta sig springande ut mellan 

raderna.

Och slutligen, vilken tur att vi hade puffar. Vi borde även komma ihåg att tacka F6 och 
DP för att de hjälpte oss att arra hela första dagen. 



14 FINFORM ... tycker man att bevis är oviktiga

Styret

Hej kära Nollan, och välkomna till F!

Det är vi som är Studienämnden vid Fysik. Vår huvudsakliga 
uppgift är att bevaka och granska utbildningen på F och TM, 
men vi gör även mycket annat. Förhoppningsvis har ni stött 
på oss några gånger under mottagningen, exempelvis under 
rundvandringen och cocktailpartyt.

I skrivande stund är det er första dag, och ni har blivit ma-
tade med information om Chalmers, kåren, sektionen och 
utbildningen. Ifall det verkar överväldigande är det helt nor-
malt - jag tror de flesta kände så i början. Jag hoppas ni inte 
låter det stoppa er, utan fortsätter ta del av sektionslivet och 
dess aktiviteter!

Vad gör SNF då? Det som märks tydligast är nog cocktail-
partyt med tillhörande föreläsning, som sker torsdagen i läs-
vecka 1, alltså fyra gånger per år. Utöver detta ordnas även 
intressegivande lunchföreläsningar som brukar vara mycket 
populära. Men det är bakom kulisserna som majoriteten av 
arbetet sker. 

Bland annat samordnar SNF kursutvärderingar, vilket är ett 
av studenternas huvudsakliga sätt att påverka utbildningen. 
Att vara kursutvärderare är en ovärderlig roll där man får re-
presentera klassens åsikter gentemot föreläsaren, men det är 

också viktigt att alla fyller i kursutvärderingsenkäten så att 
det finns material att gå efter. 

SNF arbetar kontinuerligt med att förbättra programmet, 
och att få höra era åsikter är viktigt för oss. Du kan alltid vän-
da dig till oss, oavsett om det är gällande frågor om studierna, 
kritik mot programmet eller nyfikenhet kring vilka rättighe-
ter du har som student. Jag kan även rekommendera att spa-
na in vår sida på ftek, där det finns mycket information. 

Tycker du att SNF låter intressant? Överväg då att söka års-
kursrepresentant på det första sektionsmötet!
Har du frågor eller funderingar? Hugg tag i någon av oss i 
korridoren eller släng iväg ett mejl till snf@ftek.se!

Hoppas ni får en underbar mottagning och ser fram emot 
resten av er studietid!

Sofia Karlsson
Ordförande

SNF

Välkomna Nollan!
I skrivande stund är mottagningen snart i sitt slutskede. Det 
har bastats, pubbats och suttits i tre glada veckor. Även efter 
mottagningens slut så kommer det finnas mycket spännande 
att se fram emot. Vi är mycket glada att kunna ta emot just er 
till Chalmers bästa sektion!

Vi är sektionsstyrelsen, kort kallat Styret. Vi sköter sektio-
nens administration och ekonomi samt agerar som sektio-
nens ansikte ut§åt, då i synnerhet mot högskolan. Det är 
också vi som driver sektionens utveckling framåt, genom att 
leda arbetsgrupper och stötta våra kommittéer och funktio-
närer. Några saker bör ni dock lägga på minnet redan nu. 
Sektionen har en viss närvaro på internet, både i form av en 
facebooksida och vår alldeles egna sida ftek.se. Sväng in där 
och gilla Fysikteknologsektionen på Facebook för att försäk-
ra dig om att du inte missar något som händer på sektionen! 
Om du har andra frågor om sektionen, tveka inte att maila 
styret@ftek.se.

Något annat som man bör känna till är sektionsmötet, sek-
tionens högst beslutande organ. En gång per läsperiod ar-
rangerar vi dessa, där alla sektionsmedlemmar kan närvara 
med röst- och yttranderätt. Under dessa möten så behandlar 
vi motioner som har kommit in och sköter inval till sektio-
nens många kommittéer och funktionärsposter, samt myck-

et annat! Årets första sektionsmöte äger rum i mitten av läs-
vecka 6, och där skall bland annat en årskursrepresentant för 
årskurs ett väljas in till vår studienämd SNF.
Ses där!

Med det meddelandet får vi avsluta denna notis. Återigen, 
välkomna. Ni har fem fantastiska år framför er!

Kärnstyret
via Johan Winther, Informationsansvarig



15LP4 … inser att bevis är viktiga

DP
Djungelpatrullen vill hälsa nollan 
hjärtligt välkomna och ta tillfället i akt 
att presentera oss som den tuffaste för-
eningen på F. Ni känner igen oss från 
ikoniska arr som provhäfvet, bastusitt-
ningen och polarkvällen, och när vi inte 
häfver kaviar eller hoppar i sjöar ikläd-
da overall är vi de som tar hand om Fo-
cus. Vardagsaktiviteter inkluderar dju-
pa suckar över att folk har lämnat Focus 
stökigt och omfattande skattjakter efter 
försvunna gafflar. Vi har också lite ro-
ligare dagar, så som de dagar vi arrar 
pubrunda, ett evenemang vi starkt re-
kommenderar att ni går på! Vi hoppas 

ni har utnyttjat mottagningen till fullo, 
och om inte så har ni fortfarande lite tid 
på er att gå på några av de bästa arren. 

Vi ser fram emot att lära känna er bättre 
och hoppas vi ses på fredagar 17.23 på 
Focus! 

Stamus contra malo! 

F6
Hej nollan!

Vi i F6 har i skrivande stund just kommit hem från mottagningens första dag. Vi är lite trötta, men framför allt oerhört tag-
gade över att få spendera de fyra kommande veckorna med er. Vi planerar att både lära känna er bättre och att tillhandahålla 
många olika sorters underhållning för er, med allt ifrån finsittningar till mellanfester. När ni läser det här kommer ni dock 
redan fått uppleva några eller många av dessa arr. Vi har då arrat både Sagogasque och F6-Bastu, och mycket mer därtill. 
Vi hoppas att ni hade kul om ni gick på något av våra arr, och även att ni dyker upp på vårt sista arr under mottagningen: 
Avtackningen!

Men även om mottagningen snart är slut betyder inte det att ni har sett det sista av oss. Snarare tvärt om. Under det kom-
mande året kommer vi fortsätta arra festliga, mättande och roliga arr för er och resten av sektionen. Så håll ögonen öppna för 
fortsatt skoj i framtiden! Och om det är någon typ av festlighet ni skulle vilja se mer av, eller om det är något ni saknar så var 
inte rädda för att berätta det för oss. Vi finns här för er skull, så ju roligare ni har det, ju gladare blir vi!

Nu är det dags för oss att gå tillbaka till att arra mottagning! Vi ses i dimman!



16 FINFORM… förstår man inte hur  det kan ta sju timmar att göra en Nollbricka

Det var en solig sommardag, den 13 Augusti 2017. Solen sken, fåglarna kvittrade. Lugnet 
före stormen. Det enda livsskenet kom från studenter eller institutioner, som man skulle 
kunna säga lös lite i sin frånvaro.

Mitt ute i ödemarken gick en man med ett långt hår, alldeles för korta byxor och en vit 
pikétröja. Han var obestämd i blick och i gångstil. Han var fullt medveten om lugnets 
alldeles för stora tillvaro. Det var verkligen lugnet före stormen, och stormen var på väg 
snabbare än man trodde. Men han visste att efter storm kommer lugn, och kände sig så-
ledes varken speciellt orolig eller påverkad, eller ja lite påverkad på andra grunder kanske 
han var.

Hans mål, låg en bit framför honom. Focus. Ett litet gemytligt rum, tolv lätthittade mik-
rovågsugnar, fyra svårhittade. Rummet är ganska avlångt, innehåller ett gäng matbord, 
ett kök och en lounge med alldeles för slitna soffor. Bredvid rummet hittas toaletterna 
samt Hilbert som är en plats för GU.

Han öppnade dörrarna till Focus med sitt passerkort. Det var inget större mål, utan han 
skulle bara hämta en matlåda ur kylen. En säkerhetsåtgärd innan stormen, det är alltid 
bra att proviantera sig. En plötslig vibration i fickan, ett meddelande på mobilen: ”Ska vi 
prata om nästa nummer? Lunch i Signes?”, samt en titt på klockan. ”Redan halv elva…”. 
”Jag kommer” svarades det.

Signes hittas på våning 4 i huset bredvid. För att enklast ta sig dit tar man hissen till 
våning 7 och går vänster över en bro mellan husen. Tar man istället höger från hissen 
kommer man till datorsalar samt ett ställe att spräcka sin matlåda på. Väl i Signes hittas 
ytterligare matbord samt ännu fler mikrovågsugnar. Dessutom kommer  man till Över-
gången genom en enkel dörr, som både är ett bra pluggställe och matställe. Ytterligare lite 
längre fram i korridoren ligger nyfiket och efter fik kommer GD.

Han satte sig i ett av Signesrummen, men ingen kom. Varför en av de sittande inte kom 
var ju ganska uppenbart: \Lay-tex, han låg väl i sin techstilsäng hemma och sov… Antag-
ligen var väl Dupont med Tin och Dupond med –tin. Men var är Signalfel? Hmmm. Han 
måste inte fått meddelandet. Jaja, all fred, allt gott ändå. Tack för mig.

Kassörens guide till FinForm Text: Albert Johansson



17LP4 …  vet man att det heter PÅ Focus

För många av Nollan är det inte bara högskolestudier som är nytt. Många Nollan 
har även för första gången flyttat hemifrån. Att flytta hemifrån kan vara besvär-
ligt, men FinForm har några tips som kan göra livet enklare.

I. Byt tandborste minst en gång i läsperioden.

II. Tvätta dina sängkläder, du vet aldrig vem som kommer på besök. 

III. Missta inte torktumlaren för en tvättmaskin, om du nu inte vill ha Dumvästen.

IV. Onlinepizza kan rädda dig, men också totalkrascha din ekonomi.

V. Använd en större gryta än du tror om du ska koka krossade tomater, det skvätter 
väldigt mycket annars.

VI. Ha alltid ingredienser till plättar hemma, då kan man alltid göra miljoner andra 
saker, t ex äggröra, klister, soppredningar och småkakor.

VII. Vegetarisk mat är mycket billigare än kött, och det går jättebra att äta vegetariskt 
ibland utan att vara vegetarian!

VIII. Tvätta innan alla underkläder är smutsiga. 

IX. Frukt och grönt håller mycket längre om man sköljer av dem innan de far in i kylen. 
De håller mycket längre om man dessutom roterar dem med jämna mellanrum. 

X. Betala hyran i tid.

Sist men inte minst: Känns det jobbigt? Kom ihåg att du inte är ensam och att det alltid 
finns folk som vill och kan hjälpa dig.

Flyttat hemifrån? Läs detta! Goda Råd: Per Hirvonen



18 FINFORM… får man lära sig att ta upp sånger

Kryss Konstruktion: Albert Johansson



19LP4 … inser man att det är kul med citat i FinForm

FinForm hör dig
“Lövet, snälla slå mig” 

- Jiehaa

“Lövet, stryp mig” 
- Jiehaa

“Här ska det vara en vit klick från Vilse” 
- Altair om att göra sin ovve fin

“Att inte riktigt fungera är kul” -
 Altair om att ha tappat alla vardagliga rutiner

“Jag tänkte väl inte att vi skulle festa bakom mc2!”
-Jojo om förfest samtidigt som mc2forskare står bredvid i hissen 

“Jag tar den, även om den inte vill” 
- Jojo om Nollan

”Alla djur bajsar” 
- Opium

 

“Det finns en del saker som myndigheter inte behöver veta allt om”
- F6 Ebba

“Har du någonsin käkat myror?” 
- Etruski till Ingrid inspirerad av eget barndomsminne

“Sex mördar sniglar” 
-Signalfel känner sig nöjd över absurd särskrivning han kom på

“Jag hatar att skriva” 
- Jiehaa när hon måste skriva facebookinlägg och text till FinForm

”Vänta, jag är ju vegetarian”
-Jokern halvvägs igenom en kebabtallrik

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se




