
Hej! 
 
Mitt namn är Cornelia, jag är en aktiv student i Lund som älskar att engagera mig i diverse 
frågor eller projekt! Jag blir gärna så engagerad att jag glömmer av allt annat. Jag brukar måla, 
laga mat, diskutera med vänner och gå långa promenader. Jag förvarar mina saker i lågor, 
gärna mindre lådor i större lådor. Och så tycker jag om att skriva små lappar och brev.  
 
I Lund har jag studerat samhällsplanering, en bred och spännande utbildning för oss som är 
nyfikna på varför skolan, bostadsområdet eller bushållsplatsen är placerad där den är 
placerad. Eller hur vi kan planera för hållbar utveckling, eller hur man kan minska segregation 
i städer. Jag har dessutom fått lära mig det geografiska systemet GIS, för att kunna göra häftiga 
kartor fylld med info eller statistik.  
 
Det som Lund huvudsakligen har lärt mig är: hur roligt man kan ha, öppenhet mot andra 
människor och hur jag ska planera min tid på bästa sätt. Här har jag mött likasinnade och 
oliksinnade, stått på scen, skämt ut mig, laga mat till 100 personer, fört protokoll och sänt 
radio. Jag har också tagit på mig ansvar och roller som fått mig att utvecklas! Jag har till 
exempel varit sekreterare i föreningen SPiL, novischförman på Lunds nation och lokalansvarig 
på Radio AF. 
 
De senare åren jobbade jag även extra för Akademikerförbundet SSR som studentinformatör. 
Här har jag lärt mig massor om vår arbetsmarknad, våra rättigheter, fackets historia och fått 
följa deras kampanjer för demokrati och jämställdhet.  
Utöver det har jag praktiserat på K2, ett forskningscentrum för frågor rörande kollektivtrafik, 
samt Jagvillhabostad.nu, en ideell organisation för ungas rätt till en bostad.  
 
Allt detta har byggt upp en förståelse och insikt i hur studentlivet, föreningar, kårer och 
organisationer funkar. Det har också byggt upp ett intresse för studentfrågor och en tro på att 
vi har möjligheten att förändra och förbättra! 
 
Att få bli en del av SFS, Sveriges förenade studentkårer, vore en så kul möjlighet! Jag tycker 
om att få en inblick i organisationer och ta del av andras erfarenheter och lärdomar. Dessutom 
superkul att själv få sitta med runt bordet, vara först på bollen i viktiga frågor och belysa sina 
egna hjärtefrågor!  
 

Cornelia Lindgren  
 

 


