
	
	

VÄLKOMMEN 
 
Välkommen och grattis till din antagning till Fastighetsekonomiprogrammet på Karlstads 
Universitet! Vi kan garantera att programmet med dess förening Mexika kommer se till att du 
får en rolig och minnesvärd studietid. Varför inte börja ditt nya studentliv redan första dagen 
med nollningen? 
 
Att vara med på nollningen är vårt största tips för att komma in i en gemenskap främst med 
din klass men också med de personer som går både ett och två år över. Vi kommer också ha 
samarbeten med några andra föreningar på universitetet, så chansen att träffa vänner utöver 
linjen finns också. Minnen för livet skapas på dessa två veckor. Men såklart är nollningen helt 
frivillig. 
 
Måndagen den 29:e augusti går startskottet för att sedan vara igång i två veckor. Vi är sex 
studenter som börjar vår tredje termin på programmet som har planerat och håller ledningen 
under denna tid. 
Nollningskommittén består av: Ida Stenhoff, Kalle Nilsson, Sofia Österman, Alexander 
Segerfeldt, Frida Lindholm Kinn och Noel Theon. Vi är här för att du ska känna dig 
välkommen, tveka inte på att höra av dig om det är något du undrar över. Det kan vara idag, 
imorgon eller minuterna innan pluggstart. Vi kommer svara på dina frågor. (kontaktuppgifter 
kommer längre ner i dokumentet) 
 
Viktigt att tänka på direkt: 

• Två små påminnelser, som kan vara bra att göra så snabbt som möjligt. Är att ansöka 
om CSN. Helst för ett helt år för att slippa onödigt trassel i jul, om du skulle råka ha 
någon eller flera omtentor då (lätt hänt).  

• Du kan även ansöka om bostadsbidrag för att få en liten extrapeng i månaden, vilket 
kan behövas med tanke på att CSN inte räcker till ett särskilt glamoröst liv. 

• Vi rekommenderar även er att ladda ner appen “Mazemap” där ni kan söka upp 
föreläsningssalar och enkelt få en överblick över universitetet. Det kommer verkligen 
att underlätta er första tid på̊ KAU så ni slipper vara helt vilsna. 

  
TERMINSSTART 
Du kommer första dagen bli välkomnad av universitetet i aulan klockan 08.30 med alla andra 
studenter från olika program. Vi Generaler och Kaptener möter er därför 08.00 vid 
flaggstängerna utanför universitetet. Det är första mötet med oss i kommittén, samtidigt får du 
chansen att ha lite koll på vilka som går i din nya klass. Kommittén kommer leda dig och din 
klass rätt så ni inte går vilse. Vi kommer också ta emot er efter välkomnandet och leda er till 
nästa sal. Håll utkik efter blåa overaller med vit text. 

• Vart syns vi? 
Flaggstängerna utanför universitetets entré. 

• När syns vi? 
Klockan 08.00 

• Vad ska du ha på dig? 
Något du känner dig bekväm i! 

• Vad ska du ha med dig? 
Första dagen kommer bara vara introduktion och du kommer inte behöva ha med dig några 
böcker eller dator. Ett taggat sinne och en penna kan vara bra. 
 



	
	

Hur tar man sig dit?  
Busslinje 1,2 och 3 går från stan. Stora torget är knutpunkten för bussarna. Om man tar 
bussen så ska du gå av vid hållplatsen ”universitetet”. Ladda ner appen ”Karlstadbuss”. Om 
inte kan man alltid gå eller cykla. 
Om man inte hittar?  
Kan man alltid ringa någon av oss kaptener eller generaler. Men håll som sagt utkik efter oss 
med blå overaller med vit text. Universitetet ligger på Universitetsgatan 2. 
  
NOLLNING 
Nollningen anordnas av sex stycken studenter från årskurs två som blivit utvalda för att 
representera programmets studentförening Mexika att ta hand om de nya studenterna. Dessa 
sex personer kallas för Generaler och Kaptener. Under nollningen är även faddrar från 
programmet med som kommer välkomna er på bästa sätt och göra nollningen till en rolig tid. 
Kaptenerna kommer vara era lagledare och Generalerna har en övergripande styrning över 
alla. Generalerna och Kaptenernas ord är Er lag. 
Alla nya studenter samt faddrarna blir uppdelade i fyra olika lag, vilket lag ni hamnar i 
kommer ni att få reda på under första dagen. 
Nollningen är till för att Mexikas nya studenter ska få en riktigt bra start på studietiden och 
lära känna både nya människor och Karlstad. Målet med Mexikas nollning är att den ska vara 
rolig, vi vill verkligen poängtera att det inte under några omständigheter kommer att utövas 
någon form av tvång, förnedring eller dylikt. Dessa två veckor är till för att du som ny student 
ska känna dig välkommen och alla aktiviteter är helt frivilliga. 
 
Denna nollningen blir den första på några år som ser ut att bli under normala omständigheter 
(som det ser ut nu hehe). Vi har höga förväntningar på att återgå till det normala studentlivet 
igen.  
  
Som tidigare nämnts pågår nollningen i två veckor och avslutas sedan med en finsittning som 
kommer hållas senare i oktober. Efter finsittningen kommer ni att kunna titulera er som ettor! 
  
KOSTNAD FÖR NOLLNING 2022 
För att kunna delta på Mexikas nollning behöver man betala en avgift på 150kr + 550 kr. 
Denna avgift täcker alla de kostnader som uppkommer under nollningen. 
 
Vi är medvetna om att detta låter som en saftig summa men medlemskapet inkluderar 
nolletröjan + pannband, alla aktiviteter som föreningen håller i, mat under flera dagar samt två 
sittningar. Det enda som INTE ingår i denna summa är nollesittningen/finsittningen som 
kommer att äga rum lite senare in mot hösten. Denna betalas när denna närmar sig. 
 
Vi kan med handen på hjärtat lova er att det är värt varenda krona då ni kommer ha den 
roligaste starten på er studietid och jättemånga galna och härliga minnen. 
 
550 kr är avgiften till nollningen och 150 kr är medlemskapet till Mexika för hela året.   
Att vara medlem i Mexika innebär att du får delta på alla aktiviteter under hela året som 
föreningen anordnar, allt ifrån sittningar och mindre fester till den årliga skidresan till Åre.  
Om du inte vill vara med på nollningen så rekommenderar vi starkt att du ändå betalar 
medlemsavgiften för att vara med i Mexikas förening på 150 kr. Som sagt för att kunna få 
vara med på allt annat skoj som händer under hela året. 
 



	
	

Betalningen sker via appen Hitract. Det är via denna alla betalningar till Mexika kommer ske 
genom under din studietid.  
 
Gör så här: 
1. ladda ner Hitract 
2. skapa ett konto 
3. sök efter Mexika och ansök om medlemskap 
4. under rubriken ”hitClubs” ska även ”Nollnings-kommittén” finnas ansök om 
nollemedlemskap där också 
5. för ett senare skede närmare nollningen kunna ladda ner nollebiljetten 
 
Länk till hitCluben ”Mexika”: https://hitract.se/downloadApp/hitClub/653 
Länk till hitCluben ”Nollnings-kommittén”: https://hitract.se/downloadApp/hitClub/681 
 
Om det är något som inte fungerar eller du inte förstår kontakta Kapten Sofia 
Österman. 
  
PACKLISTA INFÖR NOLLNING 2022 

• Oömma kläder samt kläder efter väder. Nollningen sker framförallt utomhus och 
kommer inte ställas in vid dåligt väder.  

• Resorb & huvudvärkstabletter kan vara bra att packa med. 
• Bekväma skor – som sagt mycket sker utomhus och det blir lätt en del promenader. 
• Kostym/finklänning till finsittningen. (tills oktober så inte bråttom) 
• Lakan till Togasittningen.  
• Utklädnader! (Schema kommer postas på nollningens instagramkonto inom kort och 

man kan se där de bestämda temana) @mexikaintro2022  
Och viktigast av allt – ett gott humör och ett leende på läpparna! 
  
VIKTIG INFORMATION 
För att nollningen ska bli så bra som möjligt och för att ni ska känna er trygga är det viktigt att 
ni som äter mediciner, har någon sjukdom, allergier, funktionshinder eller liknande berättar 
det för oss ansvariga. Detta för att alla ska kunna ha roligt tillsammans men också kunna 
hjälpa varandra om det så behövs! 
Sådan information är otroligt viktig, vi är tacksamma om ni i sådana fall hör av er via mail till 
introduktion@mexika.se eller via telefon på 0733335182 (Kapten Noel) innan nollningens 
start. Nollningen är till för alla och det är viktigt för oss att ingen känner att man inte kan vara 
med av någon anledning. Vi hjälps alla åt för att göra nollningen rolig och minnesvärd för alla 
som deltar. 
  
Vi kommer också inom de kommande veckorna att ringa upp och snacka lite med dig om hur 
läget är och kolla om du har några frågor eller bara snacka lite skit. 
 
Söker du bostad?  
Vi hjälper gärna till i ditt letande! Detta år har vi ett samarbete med Studentbostäder i norden 
AB och har förmånen att ha en studentambassadör i vår förening. Kontakta Afram Jakob 
(0702652035) så hjälper han dig så bra han kan. Säg att du ska börja på 
Fastighetsekonomiprogrammet i ditt meddelande eller samtal. 
https://sbsstudent.se/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-
hhitD8FUJIHgf4QGjDqviEmB253RHpBIjTfD2ByhcyL3mCMUQaS_j6mbBoCii8QAvD_BwE  



	
	

KONTAKTUPPGIFTER TILL MEXIKAS GENERALER & KAPTENER 
 
 

• General Ida Stenhoff 
Mobil: 0702977199 
Mail: ida.stenhoff@gmail.com 
Instagram: @idastenhoff 

 
 

• General Kalle Nilsson 
Mobil: 0730414764 
Mail: Kalle-nd@hotmail.com 
Instagram: @Kallenilssson 

 
 

• Kapten Sofia Österman 
Mobil: 0725662015 
Mail: sofia.osterman99@gmail.com 
Instagram: @sofiaosterman_ 

 
 

•  Kapten Alexander Segerfeldt 
Mobil: 0735295520 
Mail: Alexandersegerfeldt@gmail.com  
Instagram: @alexandersegerfeldt 

 
 

• Kapten Frida Lindholm Kinn 
Mobil: 0767650170 
Mail: fridakinn99@gmail.com  
Instagram: @fridalindholmkinn 

 
 

• Kapten Noel Theon 
Mobil: 0733335182 
Mail: Noel.theon@gmail.com  
Instagram: @noeltheon 

  
FÖLJ MEXIKA 
Glöm inte att gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram. Där kommer ni bl.a. kunna få 
viktig information, se vad som händer just nu och vad vi i föreningen tidigare har hittat på! 
 
Instagram: 
@mexika.2001 – Mexikas officiella instagramkonto. 
@mexikaintro2022 – Instagramkontot inför Mexikas introduktion 2022. 
 
Facebook: 
@mexikakau 
 
Hemsida: 
www.mexika.se 



	
	

  
 

TACK FÖR OSS! 
Återigen varmt välkomna till Karlstad och Karlstad universitets bästa och roligaste förening 

Mexika! Vi ses den 29:e augusti! 
 

 

 
 
 

Hälsningar Mexika representerade av nollningskommittén  


