
Bra att veta som ny på campus.Bra att veta som ny på campus.Bra att veta som ny på campus.
Hej och välkommen till LTU! Här följer en mängd information som kan vara bra att ha med 
sig som är ny student. Vi har brainstormat för att komma på allt vi tycker är viktigt att veta 
och LTU har en sida för dig som Ny Student men om du saknar info om något är det       
självklart bara att fråga!

Hur hittar jag på skolan?
Om du inte hittar till din sal och vill undvika 
att komma försent till föreläsningen                
rekommenderar vi TKL-app där du enkelt 
kan söka efter salens namn och få upp den på 
en karta över campus.

Hur vet jag vilka föreläsningar jag har?
På Timeedit kan du med hjälp av kurskod söka 
efter dina kurser för att få fram var, när och 
med vem du har föreläsning.

Hur vet jag vilka kurser jag läser?
På LTUs hemsida kan du genom att gå in på din 
utbildnings sida (Utbildning > Program) se din 
kursplan. Där hittar du  bland annat läsordning och 
alla kurskoder. Genom att söka på kurskoden på 
hemsidan får du även fram kursinfo.

Om jag blir hungrig efter en utgång, vad
gör jag då?
Besöker en sektionslokal såklart! När du har 
dansat klart på STUK och känner att det kurrar 
i magen finns sektionslokalerna tillhands för att 
servera nattkäk och läsk för en billig peng   
samtidigt som du umgås med nya och gamla 
vänner.

Hur får jag tag på lunch?
På campus finns 3 lunchrestauranger, STUK 
(C-huset), Centrumrestaurangen (B-huset) 
och Husmans (Teknikens Hus) samt en mängd 
caféer. Om du är sugen på en rykande het pizza 
eller kebab hittar du alldeles intill campus 
Porsö Pizzeria och Old Broadies (se rött 
respektive blått kryss på karta). Föredrar du 
däremot att laga din egen lunch hittar du även 
campus närmaste matbutik, ICA Supermarket 
Porsön (i   folkmun kallat Slemmis), precis över 
bron (se karta igen). Matlådor värmer du 
enkelt i något av skolans alla microland.

Namn   Sektion  Mat    Hus
!

Bunkern  GEO   Bunkermackor   F
Julius   Maskin   Jullemackor   E
Sholkällan  SHoL   Våfflor    F
Valhall   Fristående  Korv & Kladdkaka  F
Valvet   Ekonom  Quesadillas   A

Du är välkommen till alla sektionslokaler oberoende av sektionstillhörighet.

Hur tar jag mig till och från campus?
Om du vill ta bussen någonstans är den centrala hållplatsen vid campus Porsö Centrum, 
där passerar alla LLTs bussar som går till och från campus. För att veta vilken tid bussen 
går rekommenderar vi LLTs app som finns att hämta där appar finns. På samtliga bussar 
kan du betala med kort. Åker du hellre taxi hittar du nummer till några olika bolag i 
listan med viktiga nummer längst ner.

Pssst, gå med i Vår Facebookgrupp  för Lilla NolleP!!
Ny Student

TKL-app 

Timeedit 

LTUs Hemsida 

http://tklapp.se
https://www.facebook.com/groups/363632007761605/
https://cloud.timeedit.net/ltu/web/schedule1/ri1Q7.html#
https://cloud.timeedit.net/ltu/web/schedule1/ri1Q7.html#
http://tklapp.se
http://LTU.se
https://www.ltu.se/edu/nystudent
http://LTU.se
https://www.facebook.com/groups/363632007761605/
https://www.ltu.se/edu/nystudent


Vad gör jag om jag blir sjuk?
Björkskatans Hälsocentral är den vårdcentral som är närmst belägen campus, i anslutning till 
vårdcentralen finner du även campus närmaste Apotek. Vid allvarlig sjukdom eller skada 
ringer du 112 och blir då hjälpt till Sunderby Sjukhus. Om du behöver hjälp med din psykiska 
hälsa kan du alltid höra av dig till eller besöka Studenthälsan på skolan (C-huset).

Jag har ingenstans att bo, vad ska jag göra?
Kansliet (i Kåridoren, C-huset) har hand om förmedlingen av studentbostäder så 
du kan alltid gå dit om du har frågor angående boende. Vi rekommenderar även 
andrahandsförmedlingen på Studentbostadsservice samt facebooksidorna ”Ge 
tak åt en student @ LTU” och ”Nya studenter LTU”. Om kvällen närmar sig och 
du fortfarande är utan en sovplats för natten kan du alltid höra av dig till oss så 
hjälper vi dig!

Bra att veta om registrering
Terminsregistrering - Sker automatisk vid 
inskrivningen, därefter måste du själv göra 
detta i Ladok under första veckan (mån-fre) 
av varje termin.

Kursregistrering - Registreringen 
måste du själv göra i Ladok under 
första veckan (mån-ons) av varje ny 
läsperiod, detta gäller även läsperioden 
VT19.

Tentamensanmälan - Du måste 
själv anmäla dig till både ordinarie- 
och omtentamen i Ladok.

LTU-kort - Passerkort, kårleg, mecenatkort 
samt utskrifts- och kopieringskort. Se mer info 
på Studentwebben.

Karta över campus

Studentbostadsservice 

http://studentbostadsservice.se
http://studentbostadsservice.se


Viktiga telefonnummer
Phösare:
Amanda Halvarsson
Anton Nåfält
Frans Johansson
Gustaf Lennerstedt
Ida Mansikka
Isak Johansson
Jasmine Berglund Arnquist
Johanna Ericson
Linnea Landquist
Maria Harila
Martin Scott
Sofie Eliasson
Stephanie Farrokhi
Viktor Centing

Studenthälsan:
Maria Kero
Johanna Lindgren, Kurator

Kyrkan på Campus
Universitetsväxeln
Studenttorget

Luleå studentkår
Teknologkåren

STUK

Studentbostadsservice
Lulebo
Rikshem

CSN

Björkskatans hälsocentral
Sunderby sjukhus

Taxi:
Luleå taxi
Sexans taxi
Minicab

076-712 88 77
073-505 13 31
073-507 74 10
076-096 17 14
070-298 61 13
076-653 30 83
070-558 89 24
070-263 01 56
076-069 84 43
070-289 53 59
070-459 15 75
070-608 06 21
073-317 17 27
072-398 61 07

0920-49 24 55
0920-49 24 73

0920-27 70 07, 0920-27 70 83
0920-49 10 00
0920-49 20 00

0920-49 33 00
0920-49 25 80

0920-690 92

0920-49 25 78
0920-23 67 00
0107-09 92 00

0771-27 60 00

0920-719 13
0920-28 20 00

0920-100 00
0920-666 66
0920-25 55 55


