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Nollning, lek och party
Större bild/bilder »

FESTFOLK. Christian, Andreas, Rosette, P-O och Björn är alla engagerade i
studentlivet och allt vad det innebär med fest och annat.
Foto: Bernd Büttner

Två veckors nollning är inne på upploppet. De nya studenterna
är välkomnade med en hel del lekande och festande.
I kväll är det avslutande sittning för några av
studentföreningarna.
Och samtidigt inledningen på en termin som inte bara innebär
studier utan en hel del party också.
På Kåren anas feststämningen i luften trots att det bara är eftermiddag. Bord
flyttas runt och festklädda människor droppar in med klirrande kassar.
– Det är så skönt att bli av med skägget, säger gefleteknologen Björn
Pramlid.
Han är uppklädd i kostym och slips OCh ser mycket riktigt nyrakad ut.
Skägget har han haft för att ”skrämma” nollorna. Traditionen bjuder att de
äldre studenterna är klädda i svart och har skägg och pratar och rör sig på ett
speciellt sätt.
Men nu har nollorna blivit jämbördiga. Och då är det dags för fest och vanliga
finkläder.
Fler äldre som pluggar
Medlemsantalet i studentföreningarna har gått ner, konstaterar Björn, Christian
Jakobsson, som läser till fastighetsmäklare och är med i Gavlecon och Andreas
Backström som är ordförande i Geflepedagogerna.
– Det är mer äldre som pluggar nu. Och de är inte så intresserade. Bor man i
Söderhamn så väljer man att åka hem istället, säger Andreas.
– Fast vi har folk som har pendlat till nollingen från Tierp, säger Christian
som sitter med den röda overallen nedkavad i midjan.
– Vi är en liten förening men vi är också en liten utbildning så bland oss är
många med, säger Rosette Lind som läser till hälsopedagog och sålunda är med
i Hälsopedagogerna som deras förening rätt och slätt heter.
Kåren är studentkårens egna partylokal.
– Det känns lite skoldisko här, säger Rosette.

P-O Flodström är klubbmästare och den som har hand om de festligare
delarna av kårens verksamhet.
– Vi har fixat till här nu, köpt bättre ljus och så. Jag undar hur länge det
dröjer innan folk fattar att det är en förändring, säger han.
För det blir sällan fullsatt på Kåren numera, säger P-O och pratar med viss
nostalgi i rösten om hur det för en fem år sen sådär var fullssatt tre kvällar i
veckan.
Men ändå. Trots att medlemsantalet i föreningarna sjunker och trots att folk
inte längre går på Kåren så som de gjorde förr så handlar studentlivet en hel
del om att ha fest.
– Går jag ner på Slickcity och står på dansgolvet så ser jag säkert 50
studenter. Och går Björn ner där och ställer sig så ser han säkert 50 studenter
till, säger Andreas.
Hyran tar det mesta
Men hur har man råd då? Studielånet ligger på ungefär 7 000 kronor och för de
flesta så går större delen till hyran.
– Jag bor i ett kollektiv med två andra killar, så det blir lite billigare, säger
Björn.
– Och man köper inte all kurslitteratur. Till en kurs var det litteratur för 5 000
spänn, då köper man den tjockaste boken, säger Andreas varpå resten bryter
ihop av skratt.
– Men vadå, i den tjockaste står det väl mest tänker man.
– Det blir mycket ris och nudlar, säger Rosette.
– Ja, inte köper man fläskfilÈ för 180 kronor kilot direkt, säger Björn.
Ordnar företagsträffar
De är noga med att påpeka att studentföreningarna faktiskt gör en massa
annat också. Christian berättar om träffar som ordnas mellan företagare och
studenter, Rosette om motsvarande för hälsopedagogerna och Björn om
samma sak för teknologerna.
– Och så avslutas det med en stor bankett...
Säger Björn och Rosette kommer på att deras evenemang också avslutas
med en fest.
Så jo. Det handlar mycket om att festa. Om att ha roligt.
– Att vara idellet engagerad i förening är det roligaste jag har gjort i hela
livet, säger Andreas innan han susar iväg för att fixa med nåt till kvällens
begivenhet.
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