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Arrangemang
• Pubar

P.R.I.T. ’21 har under året arrangerat totalt 3 olika pubar, var av en under or-
dinarie pubrunda. Enligt kårens direktiv kunde vi inte hålla pub under LP3 eller
LP4, men bortsett från det har vi hållt de pubar vi ålagts. Av samma anledning
kunde inte heller vår planerade pub LP4 utöver de ordinära genomföras.

• Mottagning
P.R.I.T. hjälpte NollKIT under mottagningen med våra egna arrangemang och
som hjälp vid andra. Då första dagen på Götaplatsen inte kunde genomföras, tog
vi istället emot Nollan på Chalmersplatsen.

• Andra arrangemang
Under hösten höll vi den traditionssenliga Oktoberssittningen i Hubben, i år med
Casino-tema. Under våren höll vi tillsammans med FikIT ett fikahäng på Zoom
på fetisdagen.

Rust
• Vi underhållt Hubben och sett till att lokalen anpassats efter rådande restriktioner.

• Under sommaren tillhandahöll sektionen rum 2421 i Hubben. Utvärdering och
planering av rummet gjordes, men ingen större möblering. Däremot gjordes mycket
uppfräschning och renovering på blanda annat väggarna, vilket vi hoppas ger en
bra grund för fortsatt arbete i rummet.

• Förrutom rustdagar gjorde vi under vår rustvecka större renoveringar i framförallt
Hubben-köket, bland annat:

– Ny köksstomme och bänkskiva

– Ståbord

– Nya mikrovågsugnar

– Kaklat väggen ovanför bänkskivan och diskhon
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– Målat köksväggen mot F-Rum turkos

– Återgärdad fuktskadad vägg och dåligt gjord rörläggning

– Kasserat fastmonterade kokplattor

– Fräschat upp kvarvarande delar av köket

– Beställt nya miljömöbler samt stolar

Vi stötte på ett antal hinder under detta arbetet, vilket gjorde att vissa element
tog längre tid än förväntat. Bland annat genomförde Akademiska Hus renoverings-
arbeten med ventilationen i EDIT, samt fuktskador i väggen bakom diskbänken.

Avslutande ord
Med restriktioner under hela LP3 och LP4 blev våren en ganska stillastående period
för P.R.I.T. ’21. Att bygga om en helt kök blev ett större projekt än förväntat, men vi
är nöjda med resultatet. Hösten blev en intensiv period med mottagning, arrangemang,
lättade restriktioner och aspning.

P.R.I.T. ’21 vill tacka för oss och önskar all lycka till P.R.I.T. ’22


