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Välkommen!
Till att börja med vill jag välkomna dig till
Karlstad universitet och
Civilingenjörsprogrammet. Mitt namn är Oliver
Öqvist och jag är ordförande i SEKE.
Om du har fått den här lilla boken har du tagit det
första stegen till att vara med på en av de roligaste
sakerna man kan uppleva som ny student,
nämligen nollningen. Nollningen är till för dig
som ny student för att du skall ha roligt, lära känna
Karlstad och viktigast av allt; lära känna andra nya
som sitter i precis samma situation som dig!
Nollningen arrangeras av oss äldre studenter som
skall underlätta inträdandet i studentlivet och i
SEKE, som är civilingenjörernas egen förening.
Självklart hoppas jag att du som student vill vara
med i SEKE även i framtiden.
Historien om SEKE började 1975 då SEktionen
för Kemi Ekonomi grundades, under åren som
kom har SEKE plockat upp andra föreningar och
skapat den föreningen vi är idag. Alla som
studerar mot Civilingenjör eller påbyggnad mot
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civilingenjörsexamen har rätt till att vara medlem i
SEKE.
Som Medlem i SEKE får du ett flertal
medlemsförmåner, bland annat erbjuds en rad
olika sittningar som anordnas av sexmästeriet. Om
du hellre vill vara aktiv på annat sätt så har vårt
motionsphöseri halltid minst en gång i veckan,
samt en del andra aktiviteter utanför halltiden.
Via SEKE bevakas även vår utbildning och vi ser
till att den håller hög kvalitet, något som
uppskattas av både oss studenter och universitetet.
Vi bjuder även in till en del företagssamarbeten
som bl.a. lunchföreläsningar med olika företag
vilket ger dig möjlighet att bygga upp ett bra
nätverk inför framtiden.
Jag påbörjar nu mitt fjärde studieår på universitetet
och jag har under mina tre år på KAU deltagit i ett
stort antal studentaktiviteter. Jag rekommenderar
starkt att delta i nollningen och andra SEKEaktiviteter då detta har gett mig massvis med
skratt, ovärderliga minnen och så många vänner
för livet där nollningen bara var början.
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Den här lilla boken innehåller mycket nyttig
information som du som nolla kan tänkas behöva
för din närmaste tid med oss!
Vi ses på Universitetet, oftast i 21:an!

Oliver Öqvist
Ordförande 2022
SEKE – Civilingenjörerna
Karlstad
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Från Generalerna
Varmt välkomna till SEKE och nollningen 2022
med temat Film. Vi är generalerna JOEL, MALIN
och LUKAS. Tillsammans med våra kaptener,
löjtnanter och faddrar kommer vi leda er in i
studentlivet. Framför er väntar två fullspäckade
veckor med lek, sittningar, spex och fest. Allt för
att ni ska lära känna Karlstad och de härliga
människor som ni kommer att spendera de närmsta
åren med.
Den 29:e augusti sätter nollningen igång med
buller och brak sedan avslutas det med den
legendariska helgen veckan efter nollningen ute i
de värmländska skogarna. Den så kallade
HAJKEN. Schemat för nollningens alla aktiviteter
finns i den här bibeln, men även på vår hemsida
SEKE.se. Där finns även kontaktuppgifter till oss
generaler som du gärna får höra av dig till. Glöm
inte heller att våra fantastiska kaptener, löjtnanter
och faddrar också alltid står till tjänst ifall du
undrar något eller om något skulle hända.
Vi är här för eran skull!!
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Under nollningen kommer du
att lyda under följande regler:
1. Plagg och föremål som tilldelas under
nollningen medtages till ALLA aktiviteter!
(förutom finsittningen)
2. Kaptener, Löjtnanter, och Faddrar har alltid
rätt!
3. Generaler har auktoritet att både ge och ta
poäng!
4. Glatt humör måste alltid delas med!

Fjäsk uppmuntras!
Med vänliga hälsningar, era ärade generaler<3
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OBS!
Fredagen den 2:a september kommer årets första
sittning att äga rum, som dessutom är gratis för
alla. Temat är SPORT och bästa utklädnad
belönas. Så kom utklädda i eran bästa outfit, det
finns inga begränsningar!
Det kommer även att vara en finsittning den 10:e
september så glöm inte ta med era snyggaste
kostymer, klänningar och byxdressar!
Med Vänliga Hälsningar
Era magiska Generaler
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ERA MAGISKA GENERALER

-----------------------------------------

"The referees are the law. They have a whistle. They
blow it, and that whistle is the articulation of god’s
justice” – Harold Pinter

If you believe in yourself and have dedication and

pride, you’ll be a winner. The price of victory is high,
but so are its rewards” – Paul Bryant

“The referee is going to be the most important person
in the ring tonight besides the fighters”
– George Foreman
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General Jörgen
Andersson
Namn: Joel Wirtanen
Telefon: 072 366 63 56
Årskurs: 3 - Maskinteknik
Fjäsk: Öl
Favoritsport: Mountainbike
Drömmar: Klara termodynamiken
Konstigt om mig: Avskyr Håkan Hellström (minuspoäng)
Motto: Jag är inte dum egentligen, jag är bara när jag
tänker
Rädslor: Ulf Stigh
Favoritdrink: Gin och Juice
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
- Träffa alla goa människor och SAFT
Vilken position har du i laget?
- Den som blandar grogg i allas vattenflaskor
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
- Ha en tradition att sluka en flaska rom varje
valborgsmässoafton
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General
Rebecca Welch
Namn: Malin Larsson
Telefon: 076 310 26 26
Årskurs: 4 – Energioch miljöteknik
Fjäsk: One direction låtar
Favoritsport: Spökboll
Drömmar: Bli rik
Konstigt om mig: Gillar gurkan på cheeseburgaren
Motto: LOL och YOLO
Rädslor: Bonga öl
Favoritdrink: Vodka soda
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
- Jag ser mest fram emot att se alla ha JÄVLIGT
roligt
Vilken position har du i laget?
- Stämningshöjdaren
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
- Körde parkour på fyllan så nu har ja ett fult ärr
på smalbenet
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General
Thomas

”Kuben”

Andersson
Namn: Lukas Wadsten
Telefon: 073 769 84 79
Årskurs: 4 - Industriellekonomi
Fjäsk: Bjud mig på en beerpong
Favoritsport: Beerpong
Drömmar: Bo i ett kollektiv med mina grabbar
Konstigt om mig: Spenderar mer tid på 3E än vad jag
gör hemma
Motto: Jag krökar aldrig nykter
Favoritdrink: Mintu
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
- Eddies Livs AB
Vilken position har du i laget?
- Är inte delaktig i laget, jag äger det
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
- Uppfann SEKEs skogsrave
- Var nykter på SEKEs skogsrave
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ERA ÄRADE KAPTENER

----------------------------------
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#1 Liv
Namn: Linn Timmann
Telefon: 076 044 88 40
Årskurs: 4 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Enroth
aka Rebecka Alkman
Fjäsk: Lär mig något jag inte redan kan
Motto: Äh, det löser sig!
Nemesis: Tequila
Rädslor: Brännboll
Konstigt om mig:
Favoritsport: Att hinna köpa en öl och dricka upp den mellan perioderna
på hockey
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft?
Värsta: Valborg 2021. Bästa: Vara i grupp 1 för tredje nollningen

#2 Chiyonofuji
Namn: Linnea Nilsson
Telefon: 073 321 16 62
Årskurs: 3 – Industriell ekonomi
Löjtnant: Taiho
aka Adam Cedervall
Fjäsk: Spela Håkan Hellström
Motto: Öl smakar godast i stulna glas
Nemesis: Vågfysiken
Konstigt om mig: Tränat på att göra en kullerbyta i snart 22 år,
demostrerar gärna
Favoritsport: Beermile
Rädslor: Att vara nykter
Motto: Öl smakar godast i stulna glas
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft? Grogga på en tenta
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#3 Jane Fonda
Namn: Laura Paet
Telefon: 076 026 00 15
Årskurs: 3 - Kemiteknik
Löjtnant: Albin Richard Simmons
aka Albin Forsberg
Fjäsk: Gå med i KAUif!!! Sporttemat
fortsätter där
Motto: Live Love Laugh
Konstigt om mig: Haft fler hårfräger
än fingrar på en hand
Favoritsport: Aerobatics!! Inget slår svetband och TV-träning
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft?

Att läsa till civilingenjör

#4 Gillis
Grafstöm
Namn: Erik Timmermann
Telefon: 073 522 48 51
Årskurs: 4 – Energi- och miljöteknik
Löjtnant: Katarina Witt
aka Kasper Löfstrand
Fjäsk: Shotgunna en drycka med mig!
Motto: Älska mina grabbar
Nemesis: Personer som sitter i 3E
Favoritsport: ESC (Formel 1 för el skotrar)
Konstigt om mig: Min favoritsuperhjälte saknar mantel
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft?
När jag och Albin bonga alla enheter under en kväll.
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#5 Maurice Garin
Namn: Sebastian Björkman
Telefon: 073 267 31 44
Årskurs: 2 - Maskinteknik
Löjtnant: Lance Armstrong aka
Felix Carpelan
Fjäsk: Är göteborgare så torr humor och
bira är vägen till mitt hjärta
Favoritsport: Den stora ostjakten
Motto: Hellre döden än Ey’bro
Konstigt om mig: Kan inte hela gånger tabellen, är en hemlis så säg inget
till min mellanstadielärare
Nemesis: Min stockholmare till löjtnant
Rädslor: Ellen Moons på 1x hastighet
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft?
Dricka jägerbombs första gången ute på stan

#6 Louis
Hamilton
Namn: Arvid Andersson
Telefon: 076 812 62 14
Årskurs: 2 – Energi- och miljöteknik
Löjtnant: Michael Schumacher
aka Emil Schmidt
Fjäsk: Älskar estetiska personer
Nemesis: Kasper Löfstrand
Motto: Det är ett problem för framtida Arvid
Favoritsport: Beermile
Konstigt om mig: Kan vissla två gånger samtidigt
Vad är den värsta/bästa idéen du någonsin haft?
Att min enda utgången från stugorna på HAJKEN var att hoppa ut genom
fönstret
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#7 Nelly Korda
Namn: Wilma Wallskog Fahlgren
Telefon: 070 976 24 32
Årskurs: 2 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Jessica Korda
aka Ellen Sörensson
Fjäsk: Spela Avicci och bjud mig
på en öl
Motto: Who dares wins
Nemesis: Masken
Konstigt om mig: Vart ska jag börja?
Favoritsport: Inte är det innebandy iaf…
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
Spexa på julsittningen…

#8 Connor
“The notorious”
McGregor
Namn: Emil Pettersson
Telefon: 073 534 46 31
Årskurs: 3 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Alexander ”The mauler”
Gustafsson aka Jannik Keller
Favoritsport: F1/golf
Nemesis: Tequila
Motto: Det finns omtentor men inga omfester
Fjäsk: De som kan andra versen av SEKEs bröl, annars tackar jag aldrig
nej till en gratis grogg ;D
Konstigt om mig: Kan få mina tummar att ”hoppa ur led”
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
Blir alltid en parkråtta (skidor) på fyllan, dock än så länge fri från skador
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SCHEMA
Vecka 1

Vecka 2

Mån

Introduktion

Beerpong mot
BAMSE/CURA

Tis

Stadsvandringen

Volleybollturnering &
Skogsrave

Ons

Musikquiz

Flottrace

Tors

5-kamp & utgång
till nöjes

Pluggdag i 21:an

Fre

Temasittning

Saftslinga

HAJK!!!!!

Lör

Föreningskamp
& DJ-fest

Finsittning

HAJK!!!!!

Sön

Flott- och
Flaggbygge &
Filmkväll

Avslutning

HAJK!!!!!
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Vecka 3

SITTNINGSREGLER
1.

När toastmaster talar så är man TYST!
(håller man käften)

2.

Om man vill att det skall sjungas ropar man
”TEMPO” och är förberedd med ett låtförslag.

3.

Om man vill se ett spex göras en gång till ropar man
”ENCORE”. Detta sker ömsesidigt endast om
spexarna vill samt att toastmaster godkänner.

4.

Om spexarna klantat till sig och man vill ge dem en
chans att återfå sin heder så ropar man
”OMSTART”! (Spexarna kan då ta tillfället i akt att
göra smärre förändringar). Omstart skall INTE
blandas ihop med ”ENCORE”!

5.

De som ej har medfödd sångröst äga ändå rätt att
efter bästa förmåga delta i sången. Alla är dock
skyldiga att sjunga hellre än bra.

6.

Det är strängeligen förbjudet att behålla sitt goda
humör för sig själv!
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SÅNgER.
SEKEs bröl
Den viktigaste sången att lägga på minnet inför
kommande 5 års sjungande
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan förgöra 40 öl
Drick ur min vän, drick ur min vän,
slå följe sen med oss
och om du är själv och nykter ikväll
kan vi ändra det förstås.
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi började som nollor i SEKEs glada gäng,
nu festar vi som dårar, når aldrig ner i säng
Med mycket skoj och massa slit,
en supande elit
Ja vackra och bäst, redo för fest
här står en SEKEIT!
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan förgöra 40 öl
Drick ur min vän, drick ur min vän,
slå följe sen med oss
och om du själv är nykter ikväll
KAN VI ÄNDRA DET FÖRSTÅS!
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Nationalsången
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Du tronar på minnen på fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Tungvrickar’n
Melodi: Räven raskar över isen
Räven raskar röva riset
Riset raskar rena räven
Å röva ris å röven rös
Å riva räven i röven
Finnen funno femton flaskor
Flickan finna finnen fyller
Å finnen fes å flickan fås
Å fira flickan å flaskan
Lisa längtar leva loppan
Lasse längtar Lisa lära
Å Lisa låg å läxan lär
Å leva loppan i ladan
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Spritbolaget
Melodi: Snickerboa
Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nått som bränner bra
och får mig skitfull fort
Expediten sa
”Goddag, hur gammal kan min herre va?
har du nått legg, ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg!”
Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll
Då plötsligt en idé jag fick,
dom har ju sprit på Shell
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad
Den röda drycken åkte ner
Nu kan jag inte se nått mer!
Långe dansken
Ikke nu din danske blasketask, MEN NU
Korte dansken
NU!
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Strejk på Pripps
Melodi: Inatt jag drömde
Inatt jag drömde något som,
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var strejk på Pripps,
och alla bärs var slut
Jag drömde om en jätte sal,
där bärsen stod på rad
Så skrev de på en konvolut,
och reste sig och sa:
ARMEN I VINKEL
BLICKEN I SKYN
SÅ VAR DET MENAT
WHISKY OCH RENAT
VÅRT MÅL, ALKOHOL
FÖR DEM SOM TÅL – SKÅL!
Ingmar Bergmans snapsvisa
(Alla fattar sina glas.....)
TYSTNAD!
TAGNING!
(Varvid alla dricker ur sina glas.)
Finnen
Titta taket
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När ölen din är kall
Melodi: När ölen din är kall
När ölen din är kall min vän hurra hurra
Och sekes bröl hörs överallt hurra hurra
Så håll nu upp din sup min vän
Och drick tills du ej kommer hem
Och sjung hurra när ölen din är kall
När ölen din är kall min vän hurra hurra
Och sekes bröl hörs överallt hurra hurra
Bamse dom är sekes bitch
Och karlekon dom är ju shit
Och sjung hurra när ölen din är kall
När ölen din är kall min vän hurra hurra
Och sekes bröl hörs överallt hurra hurra
Och campus ja dom hör vår sång
När vi festar natte lång
Och sjung hurra när ölen din är kall
När ölen din är kall min vän hurra hurra
Och sekes bröl hörs överallt hurra hurra
Så håll nu upp din sup min vän
Och drick tills du ej kommer hem
Och sjung hurra när ölen din är kall
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Genom Kronoparken
Melodi: Genom eld och vatten
Jag har inget bidrag och inget lån,
inget du kan få.
Men jag har nånting som är mera värt ändå.
För om jag kastar tentan och knäpper mig en bärs,
kan du vila här hos mig.
Som en strippa på Maxim att luta sig mot,
ja hon sviker aldrig dig.
Jag ska följa dig genom Kronoparken,
upp till campus bar.
Jag ska dansa där tills klockan slagit 1.
Ifrån campus bar,
jag en kvinna tar och följer henne hem.
Vi blev strandade på Trio 5,
där jag fick dissen och gick hem.
Var nöjd med ölen
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger
Var nöjd med allt som ölen ger,
och även om du dubbelt ser.
Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
Var glad och nöjd för vet du vad,
en folköl gör ju ingen glad.
Var nöjd med ölen som vi dricker här.
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DEN STORA
POÄNGJAKTEN 2022
Uppdrag #1 Smoothie Challenge (400p) Faddrarna
bistår med minst 10 ingredienser till en smoothie (lika
många goda ingredienser som äckliga). Dela in er i två
grupper. Skriv ner alla ingredienser på papper och vik
ihop dem så det inte syns vad det står. Lagen drar
varannan lapp och lägger i minst 1 msk och max 1 dl
av ingrediensen i sin smoothie. När era smoothies är
klara så ska alla i varje lag dricka av smoothien tills att
den tar slut. Allt ska självklart filmas. Försök till att
fuska bort de äckliga ingredienserna kommer ej att
fungera och kommer bestraffas!
Uppdrag #2 SEKE-tatuering (500p) Skaffa en
tatuering med SEKES logga på valfri placering på
kroppen. Gnuggis eller ritad med spritpenna
tillgodoräknas inte och anses som fusk och kommer
bestraffas!
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Uppdrag #3 Maskot (300p) Bygg en maskot som stolt
ska representera er nolle-grupp. Maskoten får bestå av
valfritt material och storlek. Maskoten skall tas med vid
varje nolle-event och ger 20p/dag
Uppdrag #4 Baby! (1000p) Sjung Justin Bieber baby
under ägget/gläntan under lunchtid(12-13).
Framträdandet skall vara i minst 1 min. Bra koreografi
kan belönas! Filma!
Uppdrag #5 Tårtkalas (500p/700p) Köp/baka en tårta
och ta med till förfesten minuspoäng för oätbar,
pluspoäng för hembakad!
Uppdrag #6 Nollningsfilm (1000p) Gör en film om
eran första vecka av nollningen. Filmen ska vara ca 2
min lång och kan vara blandat med filmklipp och bilder
men väl redigerad.
Uppdrag #7 Bada i älven (400p) Bada i Klarälven med
valfritt klädval och doppa hela kroppen. Minst 50% av
er grupp skall bada. Filma!
Uppdrag #8 honk if u’re horney (200p) Tuta på valfri
buss i Karlstad. Filma!
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Uppdrag #9 15 minuter en kvart (400p) Svarva kebab
på en av karlstads gatukök. Filma!
Uppdrag #10 YOO! I like your style! (300p/500p) En
i gruppen ska byta alla kläder (ej underkläder, om ni
inte vill!) med en random människa den inte känner.
Pluspoäng för olika kön. Filma och ta kort!
Uppdrag #11 Så ska det låta (50p/st / 700p) Få alla i
nollningskommittén att sjunga ”Den långe dansken” på
film. Behöver inte vara samtidigt.
Följande personer måste sjunga: Linn Timmann,
Rebecka Alkman, Linnea Nilsson, Adam Cedervall,
Laura Paet, Albin Forsberg, Erik Timmermann, Kasper
Löfstrand, Sebastian Björkman, Felix Carpelan, Arvid
Andersson, Emil Schmidt, Wilma Wallskog Fahlgren,
Ellen Sörensson, Emil Pettersson och Jannik Keller.
Filma!
Uppdrag #12 Parodi (1000p) Gör ett parodispex eller
film om kapten och löjtnant i din grupp. Spexet måste
visas under gemensam aktivitet med SEKE.
Uppdrag #13 Selfie (200p/kort) Ta en selfie med 3
kaptener/generaler i deras bostad.
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Uppdrag #14 PongMasters (1000p) Sätt SEKE’s
bitches på plats och bevisa att vi ingenjörer kan detta
med kastparabel och kraft. Vinn finalen i beerpong mot
Bamse/Cura!
Uppdrag #15 Undercover nolla (1000/1300p) Delta i
en annan förenings nollningsaktivtet. Bonuspoäng för
nolleband/nolletröja från den andra föreningen! Prata
med generalerna för mer information om andra
föreningar. Filma!
Uppdrag #16 Vax on, vax off(500p) Vaxa in er grupps
siffra på tre personer. Hårigt måste det vara, filma!
Uppdrag #17 F1 MÄSTARE?! (800/1000p)
Ha ett F1 race med erat ”fordon” mot ett annat lag mitt
på stora torget. Cyklar är inte tillåtna. (minst 5 personer
från varje grupp) BONUSPOÄNG för bästa fordon.
(Krigsvrål är obligatoriskt) Filma!
Uppdrag #18 Faddrar vs Nollor (100p/gren) Slakta
faddrarna under den legendariska femkampen.
Uppdrag #19 Delta på nollning (10p/person och dag)
En för alla och alla för en!
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Uppdrag #20 Keep up with the plugg! (15p/person
per föreläsning samt 15p/person per räknestuga)
Ingen rast, ingen ro! Upp och hoppa du vill ju inte
droppa. (Gäller Maga51)
Uppdrag #21 Och årets Oscar går till… (500p)
Vinnarna av spex under temasittningen belönas!
Uppdrag #22 Daaamn Daniel! (500p) Bäst utklädnad
på temasittningen vinner poäng till sin grupp!
Uppdrag #23 Hemligt nattuppdrag (800/600/400p)
Mer information kommer när det är dags!
Uppdrag #24 Tystnad...Tagning! (500p/800p) Spela
in en ikonisk scen från er grupps sport (bonuspoäng för
bra regi/skådespeleri). Visas upp under gemensam
SEKE aktivitet. Filma!
Uppdrag #25 Shaken, not stirred (300p) Skapa eran
egen craft cocktail och bjud er kapten och löjtnant.
(straff om den inte är god)
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Uppdrag #26 You have the right to remain silent
(1000p/1500p) Åk polisbil (pluspoäng med handklovar,
inga poäng om du blir arresterad på riktigt!) Filma!

Förstaplats på Kortfilmen 1500p
Andraplats på Kortfilmen 1000p
Tredjeplats på Kortfilmen 500p

Skicka alla filmer och bilder till er kaptens mail.
Lycka till och må bästa nollegrupp vinna!
//Generaler, kaptener, löjtnanter & faddrar
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THE CALL .
Nummer som är VÄLDIGT bra att ha
Polis och ambulans:
112
Studentkåren:
054-700 14 85
Taxi Solsta:
054-10 01 50
Karlstad Taxi AB:
054-15 02 00

35

SPONSORER
Våra fina nollningsmärken
kommer ifrån mera.se
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Starta ditt liv som ingenjör med oss!
Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund för dig
som studerar till eller arbetar som ingenjör.
För endast 15 kr/månad får du förmånliga
försäkringar, tillgång till stipendier, ett
oslagbart nätverk och rådgivning. Vi stöttar
dig som redan under studietiden och
förbereder dig för din framtida karriär som
ingenjör.
Bli medlem idag!
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Nu
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