
 
Välkommen till Ultuna Studentkår 

Du som har valt att läsa civilingenjörsprogrammet i energisystem och miljö- och 
vattenteknik kommer, som du förmodligen redan vet, att läsa vid två universitet 
under din utbildning – Uppsala Universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet på 
Ultuna. Det innebär att du som har den stora förmånen att delta i 
välkomstaktiviteter på två universitet, vilket är få får möjlighet till. Ultuna 

Studentkårs välkomstveckor kallas Småttingveckorna och börjar måndagen den 30 augusti, 
veckan efter att Uppsala Universitets välkomnande startar, och pågår i två veckor.  

Småttingveckorna är till för att ni ska ha roligt och lära känna Ultuna och de studenter som läser 
här. Ju fler aktiviteter som du väljer att delta i, desto fler personer lär du känna! Schemat från 
respektive välkomnande är därför samordnat för att ge er det bästa från två världar.  

Under Småttingveckorna ges det många tillfällen till fest och diverse annat nattsudd. Viktigt att 
påpeka är att all alkoholförtäring är helt och hållet frivillig. Ingen kommer mot sin vilja behöva 
dricka alkohol och enligt seden på Ultuna har man alltid rätt att säga nej till alkohol. Anser du att 
detta inte hålls, eller om du känner dig kränkt på annat vis, kan du vända dig till Hufvudfadder 
Moa Eriksson eller Vice hufvudfadder Emma Haglund.   

Ultuna ligger strax söder om Uppsalas centrala delar och man tar sig enklast hit med cykel. Detta 
transportmedel är också bra när man ska ta sig hem sena kvällar eller tidiga morgnar. Det finns 
även såklart bussförbindelser.  

När du torsdagen den 2 september kommer ut till Ultuna, så har du möjlighet att skriva in dig i 
Ultuna Studentkår. Medlemsavgiften i Ultuna Studentkår är 250kr per termin alternativt 500kr för 
ett helt läsår. Du kan även välja att bli stödmedlem. Genom medlemskapet får du tillgång till 
många olika aktiviteter och festligheter under året. Några axplock av de aktiviteter som du får 
tillgång till är studentkårens idrottsförening, körer, samt möjlighet att köpa mat från lokala 
aktörer. Medlemmar i Ultuna Studentkår har dessutom möjlighet att söka studentboende genom 
stiftelsen Ultuna studentbostäder och hyra kårens härliga sommarhus, Arons Hus i centrala 
Båstad till ett mycket förmånligt pris.  

Mången är den recce som gråtit av missade möjligheter att ha kul på Ultuna Studentkår!  

Ultuna Studentkår genom Ordförande Emma Brihall, Småttinggeneralen samt Hufvudfadder Moa Eriksson  

För mer information om kåren eller frågor om ditt kommande studentliv på Ultuna, se hemsidan 
ultunastudentkar.se. Du är också välkommen att höra av dig genom kontaktuppgifterna nedan.  

Ultuna Studentkår  

Telefon: 018-67 30 50  

Epost: Uls_ordf@stud.slu.se  

Besöksadress: Duhrevägen 6, 750 07 Uppsala  

Post: Box 7074, 750 07 Uppsala  

Hemsida: http://ultunastudentkar.se/  
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