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Välkommen till Fastighet och finans! 

Din studietid börjar den 16 augusti med obligatoriskt upprop som följs av två veckors mottagning som rekommenderas 
varmt. Din mottagning kommer att vara tillsammans med kandidatprogrammet Fastighet och finans och 
civilingenjörsprogrammet för Samhällsbyggnad.  

Under mottagningen: 
• möter du flera företag och organisationer inom branschen genom lunchföreläsningar, events och middagar – OBS!

Alla aktiviteter på campus är anpassade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med max antalet
personer och social distansering.

• fräschar upp kunskaperna inom matematik genom introduktionskursen
• lär känna studiekamrater och faddrar i högre årskurser
• gör du dig redo för att komma igång med studierna

Mottagningens syfte är att: 
• aktivt arbeta för att ge alla nyantagna bästa möjliga start på tiden vid KTH
• ge en god introduktion till student- och studielivet vid KTH
• ge nyantagna ett socialt kontaktnät, ge en känsla av tillhörighet till KTH och kåren samt skapa samhörighet med

kurskamrater och äldre studenter.

Mottagningen är en uppskattad start på tiden vid KTH som vi hoppas att du tar del av så mycket som passar dig! 
Nedan finns schema framtagen i läget i juni och det kan bli ändringar under sommaren. Information om eventuella 
ändringar kommer du få av dina fantastiska mottagnings phaddrar under mottagningens gång. 

Varmt välkommen till KTH! 

Datum Tid Moment Sal/Plats 
v.33
Måndag 16/8  10:00 - 11:45 Uppstart S-sektionens mottagning L-parken*

11:45 - 12:45 Lunch 
13:30 Upprop & Inskrivning, Borggården 

OBLIGATORISKT 
15:00 - 16:00 Hitta på Campus 
16:00 - 20:00 Sektionsaktivitet och middag L-parken, Triangelparken, L-huset

Tisdag 17/8  08:00 - 10:00 Matematikövning SF0003 Q26, Q31 
10:00 - Fältövning  

Onsdag 18/8  09:00 - 12:00 Matematikövning SF0003 Q11, Q26, Q31 
12:00 - 13:00 Lunchföreläsning 
13:00 -  Sektionsliv på S L-huset

Torsdag 19/8 09:00 - 12:00 Sektionsaktivitet Maskinparken 
12:00 - 13:00 Lunchföreläsning 
13:00 - 16:00 Matematikövning SF0003 Q21, Q26, Q31 
16:00 - Sektionsaktivitet Maskinparken 

Fredag 20/8  08:00 – 09:00         Programinformationsmöte                Q1 
     09:00 - 12:00 Matematikövning SF0003 Q21, Q26, Q31 

12:00 - 13:00  Lunchföreläsning 
13:00 - Sektionsaktivitet 



 

Mottagningsprogram med obligatoriskt upprop augusti 2021 
Kandidatprogrammet Fastighet och finans 

 

  
  

  
  

 

Mottagningsansvariga:  
Konglig Samhällsbyggnadssektion  
Drottning Kristinas väg 15-19 
100 44 Stockholm 

KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 
Utbildningskansli ABE, Studievägledningen 
Teknikringen 74C | 100 44 Stockholm 
08 790 60 00 | kandidatprogram@abe.kth.se | www.kth.se                                          
Rev. 20210614 

 
 

Datum Tid Moment  Sal/Plats  
v. 34 
 
Måndag 23/8  10:00 – 12:00 Studiedag med Samhällsbyggnadslänken  Plats meddelas senare 
 
Tisdag 24/8  09:00 - 12:00 Matematikövning SF0003  Q26, Q31 
 12:00 - 13:00  Lunchföreläsning  
 13:00 - Sektionsaktivitet  
 
Onsdag 25/8  08:00 - 10:00  JML-workshop Röda Korset  
 12:00 - 13:00  Lunchföreläsning  
 13:00 - 14:00 Föreläsning: Hitta balansen i studentlivet Digital 
 14:00 - Sektionsaktivitet Maskinparken 
 
Torsdag 26/8  09:00 - 12:00  Matematikövning SF0003  Q21, Q23, Q31 
 12:00 -  Sektionsaktivitet Röda Korset, Borggården 
    
Fredag 21/8  08:00 - 09:00  Hemuppgift, mattediagnos SF0003 Digital 
 10:00 - 12:00 Sektionsaktivitet Digital 
 13:00 -  Sektionsaktivitet Maskinparken 
 
 
Datum Tid Moment  Sal/Plats 
v.35 
Mån 24/8 08.00 - 10.00 Programstartsmöte, VIKTIGT! Zoom 
 Programstudierna börjar denna dag sök fram ditt schema nedan 
 
 
*För att hitta till L-parken, se kartan över campus Valhallavägen som finns på KTHs webb. Du kommer också få hjälp att 
hitta till L-parken av phaddrarna som du känner igen av S-sektionens gröna overaller. 
 
Aktiviteter under dagtid följs vid flera kvällar av middagar till självkostnadspris. Lunch ingår varje dag och eventuella 
allergier meddelar du sektionen via mail eller när de ringer dig under vecka 32. Ett mer detaljerat schema får du via 
sektionen. 
 
 
Här hittar du mer information om:  
KTH kartor och salar 
Samhällsbyggnadslänken 
Samhällsbyggnadssektionen  
Sektionens mottagning 
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp 
Studievägledare på ditt program 
Sök schema för höstterminen (skriv in TFOFK) 
THS - Tekniska Högskolans Studentkår 
 
 
 
 
Studievägledningen kandidatprogram 
kandidatprogram@abe.kth.se 
 
 

https://www.kth.se/om/kontakt/campus/kartor-over-vara-campus-1.563415
http://www.samhallsbyggnadslanken.se/
http://s-sektionen.se/
https://www.smottagning.com/
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/SF0003
https://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/studievagledning-abe-1.2199
https://www.kth.se/student/schema
http://ths.kth.se/
mailto:kandidatprogram@abe.kth.se
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