
 Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel 

biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i 

utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till 

dagens tekniska lösningar. Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. 

Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen. Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av 

bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller 

energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara 

delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar. Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som 

kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog 

är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av 

personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en 

naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas 

ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. 

Alumniutskottet har som huvudsakligt mål att upprätthålla en god kontakt med sektionens alumner, det vill säga studenter som har tagit examen. Förhoppningen 

är att alumnerna ska kunna dela med sig av erfarenheter från arbetslivet till studenterna, samtidigt som TBi-sektionens alumniverksamhet ska kunna fortsätta vara 

en mötesplats för medlemmar som tagit examen. Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av 

bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och 

bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och 

förståelse för molekylärt samspel. Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en 

civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val.  Det första året 

läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din 

utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all 

form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller 

energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara 

delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar. Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett 

behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen. Som civilingenjör i teknisk 

biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till 

utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, 

hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar. 

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och 

utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska 

läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. Programmet Kemisk 

biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma 

kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med 

betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. Alumniutskottet har som huvudsakligt mål att upprätthålla en god kontakt med sektionens alumner, det 

vill säga studenter som har tagit examen. Förhoppningen är att alumnerna ska kunna dela med sig av erfarenheter från arbetslivet till studenterna, samtidigt som 

TBi-sektionens alumniverksamhet ska kunna fortsätta vara en mötesplats för medlemmar som tagit examen. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi 

och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att 

med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog är du eftertraktad inom 

områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ 

erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig 

kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på 

ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. Som civilingenjör i 

teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till 

utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, 

hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar. 

Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. Du kan därför räkna med 

att få ett kvalificerat jobb efter examen. Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig 

biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken 

är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och 

resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar. Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Det första året läser alla samma kurser i kemi, 

biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder 

utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så 

kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel. 

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första 

året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar 

din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren. Alumniutskottet har som huvudsakligt mål att upprätthålla en god kontakt med 

sektionens alumner, det vill säga studenter som har tagit examen. Förhoppningen är att alumnerna ska kunna dela med sig av erfarenheter från arbetslivet till 

studenterna,  



 

 

Vad gör egentligen Alumniutskottet? 
 ’ 
Alumniutskottet arbetar för att bibehålla en 

god kontakt med de alumner som tidigare 

varit studenter på TBi-sektionen. Vi 

arrangerar event endast för alumner, 

samarbeten mellan alumner och studenter, 

samt gästföreläsningar.  

I år har vi jobbat mycket med att arrangera 

finsittningen Heltidssittningen för våra 

blivande alumner. I och med rådande 

omständigheter skedde den i år på distans. 

Läs mer om detta under rubriken 

”Heltidssittningen”.  

Alumniutskottet 20/21 på Heltidssittningen 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt från Alumni! 

• Skugga en alumn  

   Vi parar ihop studenter med 

alumner som erbjuder studenten ett 

studiebesök en halv- eller heldag. 

Detta är ett perfekt tillfälle att 

inspireras och se hur arbetslivet 

kan se som utexaminerad. 

• Alumnipub  

Vi anordnar pub för alumner i 

Stockholm, Göteborg och 

Linköping där ni får chans att 

återkoppla med tidigare 

klasskamrater och prata gamla 

minnen över en öl 

• Årets TBi-alumn 

Varje år utser sektionen en alumn 

vars karriärmässiga framsteg varit 

framstående eller av annan 

anledning inspirerande.  

• Mentorskapsprogrammet  

Alumner paras ihop med studenter 

som under året har en regelbunden 

kontakt och utbyter   tips för 

studierna och det framtida 

arbetslivet 

Är just DU sugen på att 

gästföreläsa och berätta om ditt 

jobb eller din resa ute i arbetslivet? 

Det fixar vi! Kontakta Alumni på 

alumni@tbi.lintek.liu.se 

mailto:alumni@tbi.lintek.liu.se


2021-05-04 

1. Favoritfilm? Oj! Jag älskar The Notebook. Den är jättefin! 

2. Katt eller hund? Katt! Lätt! 

3. Bästa matlådan? Tacoköttfärs och ris är ju väldigt gott. 

4. Julafton eller födelsedag? JULAFTON! 

5. Drömresemål? Hm! Det var svårt. Jag vill åka till England tror jag.  

 

Berätta lite om dig själv 

Jag heter Amanda och är 24 

år gammal. Pluggar KB4 

civilingenjör. Är härifrån 

Linköping fast från landet. 

Tycker om att hänga med 

kompisar på fritiden, fastän 

det blir inte så mycket nu. För 

tillfället blir det väldigt 

mycket promenader. Jag har 

en katt! 

 

Hur har verksamhetsåret 

varit, minns du varför du 

sökte posten? 

Jag sökte ordförande efter att 

jag föregående år var 

Fadderansvarig i Urfadderiet. 

Tyckte att det var roligt att få 

ta ansvar och kände att jag 

ville engagera mig mer i 

sektionen! 

 

 

 

 

Verksamhetsåret har varit jättekul. Härligt att hänga 

med resten av styret även om det varit väldigt 

annorlunda nu under året. Vi lyckades i alla fall ha en 

sommarträff och det var väldigt roligt - En utav 

höjdpunkterna. 

 

Vad har styrelsen jobbat med i år? 

Verksamhetsmålen! Informationsspridningen och 

näringslivet är någonting som vi lagt mycket fokus på 

under året. Dessutom COVID19 och anpassningarna 

kring det.  

 

I kansliet har vi pratat mycket om studenthälsa 

och saker som plötsligt dyker upp. Det blir 

tufft om man sitter med mycket arbete själv.  

 

Är det något som du är extra nöjd över att 

ha gjort under verksamhetsåret? 

Ja, det var många som hade roligt på 

sektionsaktivas i höstas, alltså Among us-

turneringen. Vi tyckte att det var kul att många 

engagerade sig trots att det var digitalt! 

Ordförande: Amanda Engholm Flärd 



Hur känns det att lämna över 

ordföranderollen till Jonathan 

och kommer du att söka något 2022? 

Det känns tryggt faktiskt, jag är säker på att 

han kommer göra det sjukt bra! Jag skulle säga 

att jag ska ta det lugnt och chilla lite nu… Men 

vi får se!

 

 

 

Nytt för verksamhetsåret 20/21 är att Alumni numera även finns på Instagram. Passa på att 

följa oss där också för att få spännande uppdateringar om vår Alumnverksamhet. 

   

   
 

 

 

Alumn från TBi-sektionen 

https://www.linkedin.com/groups/6672122/ 

 

 

 

 

 

@AlumnTBiSektionen 

  

 

  

    
 

 

 

 

@tbisektionen_alumni 

 

 

  

Nu finns Alumni på Instagram! 

https://www.linkedin.com/groups/6672122/


2021-05-19 

1. Favoritfilm? Får nog säga snabba cash-filmerna, jag ser dem med min dotter just nu.  

2. Katt eller hund?  Katt  

3. Bästa matlådan? Är allätare, men hemmagjord pizza är gott! 

4. Julafton eller födelsedag? Det får bli julafton.  

5. Drömresemål? Inget jag kan komma på riktigt. 

 

Intervjun startade 

kronologiskt med tiden 

på Linköpings 

Universitet 

Jag började läsa Teknisk 

biologi år 1994 för att jag 

gillade kombinationen av 

biologi, kemi och de 

tekniska ämnena. Visste 

att jag ville bli 

civilingenjör och tyckte 

det här verkade som en 

bred och bra utbildning.  

 

Vad var det roligaste med 

att plugga? 

Studietiden var det 

roligaste! Att vara med alla 

kompisar och allting som 

hände under studietiden, 

såsom fester och sporter. 

Hela den gemenskapen 

egentligen, det var en 

väldigt speciell tid under 

livet.  
 

Var du med i någon förening? 

Jag var inte så aktiv i föreningar på det sättet. 

Minns att det fanns en liten förening som 

kallades LiTHe Vält, som höll på med lite bus 

här och var, men jag var aldrig riktigt med där.  

Vilken masterprofil läste du?  

Jag läste biologisk produktion. Den handlade 

mycket om storskaliga biologiska processer 

och fermentationstekniker. 

 

 

 

 

Årets TBi-alumn: Magnus Sävenhed 



Var gjorde du ditt exjobb? 

Exjobbet var kvar på sektionen, på LiTH, men 

ett samarbete ihop med Pharmacia i Strängnäs. 

Vi tittade på den elektroniska näsan och NIR-

spektroskopi. Det handlade egentligen mycket 

om olika mättekniker. Hur man med hjälp av 

mättekniska metoder kan studera en 

fermentationsprocess för att sedan styra 

odlingsprocessen.  
 

Idag är Magnus VD för den svenska delen 

av Novavax. Novavax jobbar bland annat 

med att utveckla ett proteinvaccin, NVX-

CoV2373, emot COVID-19. Vaccinet har 

enligt Novavax 89 % effektivitet i studier.  

 

Hur var vägen till Novavax? 

Det första jobbet var på Pharmacia i Strängnäs 

då jag fick möjligheten att vara kvar efter 

exjobbet. Då jobbade jag som processingenjör 

med fermentationsteknik och storskalig 

kromatografi. Strängnäs arbetar mycket med 

tillväxthormon, och det var den processen som 

jag var processingenjör för.  
 
Några år senare började jag på ÅF, numera 

AFRY, som teknikkonsult. Jag stannade som 

konsult i några år, och började sedan på det 

nuvarande jobbet 2005. Då som 

produktionschef, men nu är jag VD sedan tre 

år tillbaka.  

 
Den svenska delen av Novavax jobbar främst 

med adjuvans, komponenter som förstärker 

vaccinets effekt, och har gjort detta i många år. 

Novavax, som i grunden är ett amerikanskt 

bolag, jobbar även med vaccin, dels 

influensavaccin men nu även COVID-19-

vaccin.  

Direkt när pandemin kom så kände vi att det 

skulle bli mycket att göra och att vi faktiskt är 

ett företag som kan ta fram vaccin emot 

COVID-19. Vi var väldigt snabba att ta fram 

ett vaccin och att göra de första testerna på 

människa. För drygt ett år sedan, april 2020, 

drog vi igång projektet för fullt med att 

förbereda för de första kliniska studierna, att 

testa vårt vaccin och hur det fungerade hos 

människa samt att skala upp produktionen så 

att vi kan producera många doser av det här 

vaccinet.  
 

Hur är en dag på jobbet?  

Vi har hanterat det här året med mycket teams-

möten, i princip inga resor. Jobbet just nu är 

mycket att leda verksamheten här i Uppsala 

och vi har satt upp produktion på olika ställen 

runt om i världen. Det är mycket samarbete 

med de kontraktstillverkare vi har, som ska 

hjälpa oss att ta fram vaccinet.  
 

Finns det någon annan TBi-alumn på din 

avdelning? 

Ja, det gör det. En tjej som heter Karin 

Karlsson som också har gått Teknisk biologi! 

 

Slutligen, har du kanske något tips till de 

studenter som pluggar nu?  

Var inte rädd för att ta kontakt med de företag 

som ni tycker verkar intressanta. Det är långt 

ifrån alla nya tjänster som annonseras. Hela 

biotech-och läkemedelsbranschen är väldigt 

het för tillfället och det är många bolag som 

går väldigt bra och som anställer mycket. Vi 

har anställt jättemånga! Många företag tar in 

bra kandidater direkt. Så att höra av sig till 

intressanta företag, säga att man finns och vad 

man kan göra! 

 

Kan nämna som lite kuriosa att när jag började 1994 så fanns inte TBi-sektionen och vi gick 

in under maskinsektionen de cirka två första åren gällande Nolleperioden, 

fadderverksamheten och allt sådant.  

 
Sedan bildades TBi-sektionen 1996 och då flyttade vi över och startade sektionen. Många i 

min klass var med och ritade på loggan och maskoten Bob och låg bakom de bitarna. Jag 

minns att vi röstade om vilken maskot vi skulle ha, och att Bob segrade. Även loggan röstade 

vi om.  
Det var en kul uppstartsperiod. 



 2020-11-30 

1. Favoritfilm?  

Jättesvårt! Det beror väldigt 

mycket på vilket mood man har 

men jag gillar ändå den nya spider-

man filmen, Into the Spider-Verse.  

2. Katt eller hund?  

Inget av dem om jag ska vara snäll 

mot mina kaniner! 

3. Bästa matlådan?  

Lasagne, man kan variera 

ingredienserna så mycket. Både 

göra den mer vardaglig och lyxa 

till det. 

4. Julafton eller födelsedag? 

Julafton! 

5. Drömresemål?  

Nja... Vet inte riktigt.  

Vi började med att intervjua Urfadderist 

Höfvding om hennes verksamhetsår. 

Verksamhetsåret började pang-på direkt efter 

invalet, eftersom att det då redan fanns en 

kassör. Inval för de andra posterna i 

Urfadderiet och uppstarten började som alla 

andra år och det planerades för ett vanligt 

Nolle-P.  
 
I april började det bli lite mer oroligt men det 

var ingen lock-down. Planen var att köra på 

som vanligt, Universitet hade inte kommit ut 

med någon annan information. Samtidigt 

började man tänka lite på en back-up plan och 

planerade dubbelt. Vissa beslut lades på hold. I 

mitten på juni kom besked från LiU och det 

planerades om på riktigt. 

 

Urfadderist Höfvding: Beatrice Fusaru 



Det var tungt att inte veta 

om man jobbade mot något 

riktigt, men i efterhand 

känns det roligt att det blev 

så bra trots allt! Nolle-P 

blev förvånansvärt normalt 

med tanke på alla 

omständigheter även om 

det kändes lönt att vi var 

strikta med reglerna.  
 

 

Gick mottagningen så 

som ni hade förväntat 

er? 

Det gick både över 

förväntan och mycket 

annorlunda från vad man 

hade tänkt sig när man hade 

blivit invald. Mycket av det 

som vi tänkte om i 

planeringen gick smidigt att 

utföra, trots att det var en 

del stora förändringar och 

mycket nytt. Det var 

samtidigt kul att kunna 

experimentera lite mer, 

eftersom att vi varken 

kunde eller behövde göra 

som tidigare år.  
 

 

Vilket var Höfvdings bästa minne från Nolle-P? 

Måste ändå säga den första dagen när Nollan precis hade kommit hit, till universitetet, och Urfadderiet 

skulle hålla tal. Det var en del oroliga känslor precis innan, men det gick jättebra. Väldigt kul att se 

Nollan för första gången och känna att de är här nu... Det är det här vi har jobbat för! 
 

Vad har du lärt dig? 

         

Väldigt mycket att strukturera upp större saker, och att planera nästan ett år framåt! Även fått mer 

kunskap om hur olika människor fungerar och hur man kan stötta dem i diverse situationer.  
 

  



2021-01-28 

1. Favoritfilm? Egentligen alla Beckfilmerna!  

2. Katt eller hund? Katt, alla dagar i veckan.  

3. Bästa matlådan? Tacossallad, alltså när man har lagat tacos och använder resterna. Det 

kan bli hur som helst. Allt eller inget! 

4. Julafton eller födelsedag? Julafton. 

5. Drömresemål? Malmö. Det känns lite tråkigt att säga, men det finns en backstory...! :-) 

 

Berätta lite om dig själv! 

Jag heter Linn Gustafsson och är 25, snart 26, 

år gammal. Pluggade 3 år grafisk design och 

kommunikation i Norrköping. Var alltid 

väldigt engagerad utanför studierna och höll 

på med en hel del arrangemang innan jag 

började jobba på LinTek. Nu är det mitt andra 

år som näringslivsansvarig.  

 

Vad gör du när du inte jobbar? 

På fritiden tycker jag mycket om att laga mat 

och hitta på nya recept. Jag älskar att göra 

snygga charkbrickor. Att lägga upp allt till ett 

välorganiserat kaos.  
 

Vad innebär egentligen din post som 

näringslivsansvarig på LinTek? 

Kortfattat kan man säga att jag har kontakt 

med näringslivet och de aktörer som vill nå ut 

till teknologstudenter. Jag är bryggan 

däremellan. Ibland skickar man företag vidare 

till sektionen så att de själva får bestämma 

vidare gällande eventuella samarbeten. 
 
Dessutom är jag utskottsledare för LinTeks näringslivsutskott. Det innebär bland annat arbete med de 

tre temaveckor som vi håller i årligen. Bland dessa är klimatveckan återkommande. 

 

Hanterar även ganska mycket information till och från universitetet. Kårens huvudsyfte är att vara 

kårens röst gentemot universitetet. När någonting inte fungerar som det ska tar vi det vidare. 

 

Hur fungerar Alumnirådet då? 

Alumnirådet är ett av de tre råd som jag håller i. Det är ett mötesforum för alla som är 

Alumniansvariga inom den tekniska fakultetens sektioner. Vi samlas och pratar med varandra. Det är 

ett bra tillfälle att dela med sig av samt ta in tips, trix och erfarenheter. Eftersom att alla sektioner har 

sina respektive alumner blir det är ingen konkurrensmässig verksamhet mellan oss. 

 

Näringslivsansvarig: Linn Gustafsson 



Det händer en del inom alumniverksamheten från LiUs sida, bland annat har LiU en ny 

Alumniansvarig, Fredrik Andersson, sedan början på oktober.  
 

Är det någonting som du är extra nöjd över att ha gjort under verksamhetsåret? Eller kanske 

något bra minne från året som har gått? 

Efter mycket funderade kokar det ner till något som jag är stolt över. När pandemin kom vändes allt 

upp och ned. Det blev kaos överallt. Ingen visste riktigt vad som skulle ske. Det var lite obehagligt. 

Men jag är stolt över att ingen gav upp. Så kul att se hur alla fortsatte ändå. Man hittade nya sätt och 

vägar.  

 

 

 

Här kommer en varm hälsning från Jubileumskommittén!  

I år fyller TBI-sektionen 25 år! År 1996 bröt sig sektionen för teknisk biologi loss från 

maskinteknologsektionen och nu har det gått hela 25 år sedan dess. Detta ska firas med 

pompa och ståt och Jubileumskommittén 20/21 har börjat smida stora planer för hösten 2021. 

Det kommer bli en vecka packad med roliga evenemang med något för alla. Så alla alumner, 

håll ögonen öppna för snart har alla chansen att vara tillbaka på campus Valla och fira 

sektionen vi alla älskar! Vill ni komma i kontakt med jubileumskommittén angående 

medverkan, spons, frågor eller annat kul är det bara mejla jubileum@tbi.lintek.liu.se. Vi 

skulle älska att höra från er! 

 

Vi passar även på att tänka tillbaka på våren som vi har haft här i Linköping. Något som 

redan har hunnit bli av var den 25:e upplagan av Snuttefilmen och Alumni har haft möjlighet 

att intervjua Bi6 chef 20/21, Ellen Nyrén, som berättade om denna festvecka! Läs denna 

spännande intervju på nästa sida! 

 

 . 

  

25-årsjubileum 



 2021-03-02 

1. Favoritfilm? Skönheten och odjuret!  

2. Katt eller hund?  Det får bli hund.  

3. Bästa matlådan? Hm! Tacos. Typ det godaste jag vet i matlåda.  

4. Julafton eller födelsedag? Födelsedag! Givet! 

5. Drömresemål? Alla länder i coronatider men måste nog ändå säga Australien.  

 

Berätta lite om dig själv.  

Jag är 22 år och kommer från 

Stockholm, när jag inte Bi6-chefar 

eller pluggar tycker jag om att 

hänga med kompisar, festa och ha 

roligt! 

 

Hur har ditt år som en del av 

Bi6-familjen varit? 

Jättekul! Kanske första gången som 

jag har kommit in i en grupp som 

har hållit ihop så pass länge och 

genomfört en massa saker. I och 

med att vi har genomgått både upp-

och nedgångar ihop så har vi 

kommit otroligt nära varandra. Bi6 

känns som en extra familj! 
 

Minns du när du blev invald? 

Minns det som om det vore igår! 

Corona var inte riktigt än grej ännu 

utan man bara hörde om det på 

långa vägar. Vi var fortfarande på 

campus när jag och Hassan, Bi6-

kassör 20/21, blev invalda. På 

vägen förändrades det drastiskt.  

 

Vill du berätta lite mer om verksamhetsåret och kanske vad ni har gjort annorlunda från 

tidigare år? 

Allting har varit annorlunda! Vi har gjort väldigt mycket tvärtemot vad året faktiskt brukar innebära. 

Vissa evenemang har vi kunnat hålla i men i mycket mindre skala och med färre personer. 
 
Vi PR:ade inför Tenta-OmtentaKubben men tyvärr kunde den inte genomföras. Den stora grejen för i 

år var att vi genomförde Snuttefilmen på distans! Jag skulle inte säga att jag är missnöjd med 

någonting egentligen, utan bara att vi har fått tänka om utifrån restriktionerna. 
 

 

 

Bi6-chef: Ellen Nyrén 



Vad var temat på Årets Snuttefilmen och är det något som du är extra nöjd med? 

Årets tema var Skönheten och odjuret! Redan i maj förra året, alltså 2020, spikades det! Sedan dess 

har vi jobbat med Snutte. Mycket tid under hösten har gått åt till planering. När restriktionerna ändrats 

har vi varit planerat om. De sista månaderna inför Snuttefilmen blev ganska intensiva. 
 
Enligt den feedback vi har fått så verkade det som att folk hade det riktigt kul! På dagen var det en 

live-stream och sedan på kvällen följdes detta av en sittning på distans. Det har inte riktigt hänt förut i 

denna skala och det kändes kul att vara först på bollen. Sittningskassen är vi jättenöjda med! 
 

 

 

 

  



 

I år arrangerades Heltidssittningen den 17:e april, för de blivande Alumnerna, på distans. 

Alumni packade en Sittningskasse som levererades direkt till Femmans dörr.  

Innan kvällen hölls en cook-along och därefter började sittningen med att Kungssången sjöngs 

i Zoom. Med Gückel från QQQ, PhiTau och kusinerna från landet kändes det som att den 

sanna TBi-andan 

framhävdes. 

  

 

Här kommer några 

bilder från kvällen.  

 

 

 

 

  

 

  

Heltidssittningen 20/21 



 

Sommaren har äntligen nått Linköping och därmed vill Alumniutskottet presentera det nya 

initiativet Instagram Takeover! 

 

Konceptet går ut på att du som Alumn själv eller med dina gamla TBi-vänner/kollegor under 

en dag får ta över Alumniutskottets officiella Instagram. Under din takeover kommer 

studenterna få chans ställa frågor till dig om vad just du tagit med dig från dina år på TBi, allt 

ifrån var du jobbar nu till vad du hade i din favorit matlåda. Självfallet erbjuder 

Alumniutskottet sin support under hela takeovern. 

 

Vilka frågor hade du önskat att du fått besvarade under din tid på TBI? 

Kontakta Alumni! 

alumni@tbi.lintek.liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Instagram Takeover 

mailto:alumni@tbi.lintek.liu.se


 

Året som Alumniansvarig har gått väldigt fort 

sedan det att jag blev invald på höstmötet. 

 

När jag tänker tillbaka är jag väldigt glad över 

tiden tillsammans med mitt utskott och stolt 

över allt vi har hunnit med. 

 

Tack för detta år och ha en riktigt trevlig 

sommar! 

 

Hälsningar 

 

Moa Hörberg 

Alumnianvarig 20/21  

 

 

 

Alumniansvarig har ordet 


