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HUVUDFADDER 

Namn: Emma Petersson 

Hur får du tag på mig: uls_huvudfadder@stud.slu.se, Messenger och 

telefon/sms 0705153977 

Vart kommer du ifrån: Motala 

Vilket program pluggar du: Livsmedel   

   

Vad är ditt bästa pluggtips: Plugga tillsammans med sina kurskamrater 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Cape tribulation i 

Australien 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Min häst 
 

Vilken är din favorit app: Klarar mig inte utan messenger 

 

Vad ville du bli när du var liten: Veterinär 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:  En 

räv kanske, dom är söta. 
 

Vart befinner du dig om 10 år: På en gård ute på östgötaslätten. 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Vill verkligen bara ha en gård, sen är jag 

nöjd 

 

Heinz eller Felix:  Får man ens svara Felix? 

 

Klubb eller pub: Klubb! 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Pluggar som tusan 

 

Favoritplats på Campus: Bibblan<3 
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VICE-HUVUDFADDER 

Namn: Hanna Holmberg 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0725331004 eller Messenger  

Vart kommer du ifrån: Stockholm  

Vilket program pluggar du: Livsmedel   

   

Vad är ditt bästa pluggtips: Plugga tillsammans och ta pauser 
 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: En plats med nära och 

kära 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Familjen 

 

Vilken är din favorit app: Spotify och kartor, saknar lokalsinne 

 

Vad ville du bli när du var liten: Nobelpristagare, hade stora drömmar 
 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du 

välja:  Maneter - saknar hjärna och bara bubblar fram harmoniskt 
 

Vart befinner du dig om 10 år: Ingen aning men har det bra 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Hamna i Guinnes rekordbok 

 

Heinz eller Felix:  Ehm Heinz såklart 
 

Klubb eller pub:  Pub 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Pluggar lite grann på förmiddagen 

 

Favoritplats på Campus:  Kunskapsparken 

 

 



 

  

EHU-FADDER  
Namn: Benjamin Gustavsson  

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0761910729 

Vart kommer du ifrån: Uppsala 

Vilket program pluggar du: Ekonomi - Hållbar utveckling 

     

Vad är ditt bästa pluggtips: Stäng av mobilen, kaffe + musik 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Aulon - Södra Frankrike 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Vänner & musik 

 

Vilken är din favorit app:  Notion 

 

Vad ville du bli när du var liten: Typ filmproducent/regissör 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:  En 

panda hade varit dope 

 

Vart befinner du dig om 10 år: Sovandes i en självkörande bil 
 

Vad är i toppen på din bucketlist: Wingsuit i Sydamerika 

 

Heinz eller Felix: Heinz, alla dar i veckan 

 

Klubb eller pub: Pub for da win 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Slappnar av, träffar vänner 

 

Favoritplats på Campus: Grupprummen i VHC 

 

 



 

  

LING-FADDER  
Namn: Tova Franzén 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0702392444 eller Messenger 

Vart kommer du ifrån: Habo 

Vilket program pluggar du: Landskapsingenjör  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Hitta människor som du gillar och diskutera 

uppgifter med dem 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Sorrento/Capri Italien 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Dans 

 

Vilken är din favorit app: Snapchat/messenger 

 

Vad ville du bli när du var liten: Dansare/artist 
 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:  Vill 

verkligen bara ha en katt just nu eller en sköldpadda eller en panda, jag har 

lite svårt att bestämma mig 

 

Vart befinner du dig om 10 år: Byggandes på mitt drömhus 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Bygga eget hus på landet med stor 

trädgård 

 

Heinz eller Felix:  Felix 

 

Klubb eller pub: Pub 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Stresspluggar för att jag är orolig att missa 

något eller ignorerar allt och bara tittar på serier 

 

Favoritplats på Campus: Ritsalarna i LARK/LING delen av skolan 

 

 



 

  

BIOMILJÖ-FADDER  
Namn: Alma Kransholm 

Hur får du tag på mig: Sms 0739841500 

Vart kommer du ifrån: Örebro 

Vilket program pluggar du:  Biologi och miljövetenskap  

    

Vad är ditt bästa pluggtips:  Skjut inte upp allt till sista sekund 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till:  De småländska skogarna 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Min familj och träna 

 

Vilken är din favorit app: Swish 

 

Vad ville du bli när du var liten:  Delfinskötare 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du 

välja:  Quokka  

 

Vart befinner du dig om 10 år: Ingen aning, lever i nuet ;) 
 

Vad är i toppen på din bucketlist: Ta examen 

 

Heinz eller Felix:  Båda 

 

Klubb eller pub: En riktigt rolig hemmafest 
 

Vad gör du dagen innan tentan: Mental breakdown 

 

Favoritplats på Campus: Datorsalen i MVM huset 

 

 



 

  

LANDIS-FADDER 
Namn: Elin Estvall 

Hur får du tag på mig: Messenger 

Vart kommer du ifrån: Uppsala 

Vilket program pluggar du: Landsbygdsutveckling  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Planera ditt pluggande! 
 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Chamonix, Frankrike 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Min familj och mina vänner <3 

 

Vilken är din favorit app: Facebook/Instagram 

 

Vad ville du bli när du var liten: Bonde 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:  En 

dinosaurie 

 

Vart befinner du dig om 10 år: På semester i Costa Rica 

 

Vad är i toppen på din bucketlist:  Resa till Asien 

 

Heinz eller Felix: Heinz (såklart!) 
 

Klubb eller pub: Får man svara båda? 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Nervösbajsar 
 

Favoritplats på Campus:  Kåren (såklart!) 

 

 



 

  

VÄXTIS-FADDER 
Namn: Ellen Ekstav 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0725652888 

Vart kommer du ifrån: Vendel 

Vilket program pluggar du: Växtodlingsprogrammet  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Boka ett grupprum och plugga tillsammans! 
Och handskrivna flashcards <3 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Hårgaängen 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Dansa bugg! 

 

Vilken är din favorit app:  Efter att ha börjat på SLU: Facebook och 
messenger! 

 

Vad ville du bli när du var liten:  Veterinär 
 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: En 

varg kanske?  
 

Vart befinner du dig om 10 år: På gården i Vendel där jag växte upp 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Tävla SM i bugg 

 

Heinz eller Felix: Felix alla dagar i veckan! 

 

Klubb eller pub:  Klubb 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Panikpluggar med vänner i något 

grupprum 

 

Favoritplats på Campus: Bibblan! 

 

 



 

  

LIVSMEDEL-FADDER 
Namn: Ellinor Littorin 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0722297650 

Vart kommer du ifrån: Östra Ed  

Vilket program pluggar du: Livsmedelsprogrammet  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Plugga med kompisar och gör gamla tentor i 

god tid! 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Jämtland 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Att baka roliga bröd 

 

Vilken är din favorit app:  Kemiluppen 

 

Vad ville du bli när du var liten: Advokat 
 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:  En 

fluffig katt 

 
Vart befinner du dig om 10 år: Lever en landsbygdsdröm 
 

Vad är i toppen på din bucketlist:  Haha, egentligen vill jag bara påta i mitt 
trädgårdsland... 

 

Heinz eller Felix: Heinz såklart, felix är barnmat!!! 
 

Klubb eller pub:  Klubb 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Läser igenom anteckningar och försöker ta 
det lugnt! 

 

Favoritplats på Campus: Stora fönstret vid biblioteket 

 

 



 

  

SKOGIS-FADDER 
Namn: Emilia Fagerberg 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0708243293 

Vart kommer du ifrån: Trollhättan 

Vilket program pluggar du: Biologi och miljövetenskap  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Plugga tillsammans med klasskompisar 
 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Gaddesanna vid Vänern 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Vänner och hästarna hemma 

 

Vilken är din favorit app: Snapchat och messenger 

 

Vad ville du bli när du var liten: Artist eller författare 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja:   
Vombat 

 

Vart befinner du dig om 10 år: I Australien kanske? 
 

Vad är i toppen på din bucketlist: En jorden runt resa 

 

Heinz eller Felix: Felix 
 
Klubb eller pub: Klubb 

 

Vad gör du dagen innan tentan:  Stresspluggar som bara den!! 

 

Favoritplats på Campus: Kåren 

 

 



 

  

EoD-FADDER  
Namn: Emma Pettersson 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0707596766 

Vart kommer du ifrån: Stockholm 

Vilket program pluggar du:  Etologi och djurskydd  

    

Vad är ditt bästa pluggtips:  Plugga med kursare och skjut inte upp saker 

till sista sekund 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till:  Landstället i Stockholms 
skärgård 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Resor och vänner 
 

Vilken är din favorit app: Spotify, messenger 

 

Vad ville du bli när du var liten:  Ridande polis  

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: Varg 

 
Vart befinner du dig om 10 år: På en gård med massa djur 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Tågluffa i Europa 

 

Heinz eller Felix: Är det verkligen någon skillnad? 

 

Klubb eller pub:  Pub 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Stresspluggar och dricker mängder med 

kaffe 

 

Favoritplats på Campus:  Ulls <3 

 

 



 

  

Agr.ek-FADDER  
Namn: Johan Persson 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0733602842 

Vart kommer du ifrån: Skurup 

Vilket program pluggar du: Ekonomi   

   

Vad är ditt bästa pluggtips: Ta de lugnt och plugga med kursare 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Hemma på gården i Skåne 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Familjen 

 

Vilken är din favorit app:  Snapchat, Messenger & Facebook 

 

Vad ville du bli när du var liten: Radiopratare 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: 

Kronhjort 

 
Vart befinner du dig om 10 år:  Lever livet i Skåne 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Utveckla och driva gården vidare 

 

Heinz eller Felix: Felix såklart! 

 

Klubb eller pub: Klubb  

 

Vad gör du dagen innan tentan: Pluggar med vänner 

 

Favoritplats på Campus: Kåren 

 

 



 

  

LARK-FADDER 
Namn: Malin Nyman 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0706505169 

Vart kommer du ifrån: Karlstad 

Vilket program pluggar du: Landskapsarkitekt  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Unna sig pauser med fika 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Värmlands djupa skogar 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Att göra utflykter/spontana små resor 

 

Vilken är din favorit app: Spotify 

 

Vad ville du bli när du var liten: Delfinskötare på Kolmården 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: En 

fågel, typ en paradisfågel som kan dansa 

 

Vart befinner du dig om 10 år: På landet i Värmland 
 

Vad är i toppen på din bucketlist: Vandra i Alperna 

 

Heinz eller Felix: Heinz 

 

Klubb eller pub:  Klubb, men det är inget lätt val 
 

Vad gör du dagen innan tentan: Råplugg på förmiddagen - chill efter lunch 

 

Favoritplats på Campus: Lark-köket utanför lunchtid 

 

 



 

  

DoH-FADDER 
Namn: Olivia Fröberg 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0730640905 

Vart kommer du ifrån: Ljungsbro 

Vilket program pluggar du: Djur och Hållbarhet  

    

Vad är ditt bästa pluggtips: Sitta i skolan med kompisar, lära varandra det 

man kan 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till: Östgötaslätten 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för: Min familj 
 

Vilken är din favorit app: Snapchat och messenger (och facebook klarar 

man sig inte utan) 
 

Vad ville du bli när du var liten: Djurvaktare :) 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: Jag 
vill ha en ren  

 

Vart befinner du dig om 10 år: Ute i de östgötska skogarna med mina 
hundar 

 

Vad är i toppen på din bucketlist: Kebnekaise men sen vill jag egentligen 
bara skaffa en gård 

 

Heinz eller Felix: Heinz 100P 

 

Klubb eller pub: Klubb!!! 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Sitter i skolan med mina kompisar och 
"pluggar"(egentligen bara sackar skit) 

 

Favoritplats på Campus: Grupprum 13 VHC 

 

 



 

Pol.kand-FADDER 
Namn: Tess Freeney 

Hur får du tag på mig: Telefon/sms 0703282018 

Vart kommer du ifrån: Uppsala 

Vilket program pluggar du: Politices Kantidatprogram - Hållbar utveckling

      

Vad är ditt bästa pluggtips: Plugga med kompisar! Allt blir bättre när man 

kan snacka av sig med varandra. Kom också ihåg att skaffa kurslitteratur i 

tid! 

 

Vilken är den vackraste platsen du känner till:  Fina Stockholms skärgård 

på sommaren 

 

Vad skulle du vilja ha mer tid för:  Familjen! 

 

Vilken är din favorit app: Tinder 
 

Vad ville du bli när du var liten: Läkare 

 

Om du kunde ha vilket husdjur du ville, vilket djur skulle du välja: En 
liten apa 

 

Vart befinner du dig om 10 år: TikTok kändis 
 

Vad är i toppen på din bucketlist: Simma med hajar 

 

Heinz eller Felix: Heinz såklart 

 

Klubb eller pub: Pub, men klubb på fredagar! 

 

Vad gör du dagen innan tentan: Mår p en stund och sen ringer jag mamma 

 

Favoritplats på Campus:  Läsesalen i biblioteket 

 

 


