Kultur
24/1-2/2 Filmfestival i kårhuset

L

Kalas

Å

23/1 Pubrunda
30/1 Kf/Kb-gasque (KfKb6)
1/2 Efterkör till CBJO-03 i Entré

Veckans Homer Simpson
del 1

”Om något är för svårt, ge upp.
Sensmoralen min son är att
aldrig försöka”
Chalmers karateklubb informerar
Karateåret 2003 har börjat och vi
tränar alla lite extra hårt nu inför graderingen den 1/2. Nytt för terminen
är även att fightpassen på måndagar
är öppna för alla.
Vi ses i dojon!
/Tränarna
Chalmers Bigjump Open -03
Årets tävling kommer att hållas vid
Chalmers kårhus lördagen den 1
februari. Kvalet börjar 11:00 och finalerna runt 15:00. För mer info gå in
på vår hemsida www.chs.chalmers.se/
~cas
/CAS
Sångfåglar
Chalmers sångkör hälsar alla korister
hjärtligt välkomna till den nya terminen! Repetitionerna har redan i smyg
dragits igång och nu laddar vi alla för
fullt inför en spännande körvår fyllda
av konserter, fester och annat kul!
/Chalmers sångkör
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Höstmöte
Torsdagen den 23 januari håller ETA
höstmöte. På programmet står bla
budget och information om nya samt
nuvarande lokaler. Tidpunkten är
1800 och vi samlas i värkstaden 10
min innan klubban svingas för avgång
till en lokal som lämpar sig för denna
tillställning. För mer detaljerade upplysningar besökes lämpligen hemsidan www.eta.chalmers.se
/ETA
Sök spexet!
Spelar du KONTRABAS, VIOLA,
VIOLIN, FLÖJT, KLARINETT eller
FAGOTT och vill vara med om ditt
livs äventyr med turnéer till bl a
London och Finland? Sök spexet! Vi
spelar allt från klassiskt till rockn’roll
och vi behöver just DIG till vår helakustiska tolvmannaorkester! För mer
info kika in på
www.chalmersspexet.com eller ring
mig på 031-40 14 31.
/Martin ”Körmit” Ivarsson
Producent Chalmersspexet 2003
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Snart är det nyår!
Detta firar vi med att ha en nyårskonsert den 22 mars. Innan dess repeterar vi på måndagar kl 18.00 i Kalle
Glader. Är du intresserad av att spela
med oss är du välkommen då.
/Mvh Chalmers Barockensemble
Lunchmöte!
c.mil (miljöförening på Chalmers)
träffas Onsdag 22/1 kl.12 på Hedvalls
Café, Kemihuset. Välkommen! Kontakta oss på c.mil@chs.chalmers.se
/c.mil
Nu är våren här noch ein mal!
Ett nytt CCC har gått på. Håll utkik
efter våra ritpupar. På en sådan kan
det hända att den flitige får sig en gratisbärs.
/Pateter ring 18 45 35

Veckans Homer Simpson
del2

”Jag undrar vart Bart tog vägen.
Hans mat börjar bli kall...och
uppäten”

Välkommen tillbaka!
Så var det dags för ännu en termin. Den här med den
trevliga egenheten att det blir ljusare och ljusare. Redan
nu märker man att det inte är lika svart när man på morgonen lämnar hemmets trygga vrå.
Vi i kårledningen är tillbaks efter ett härligt jullov som
för min egen del ägnats aktiviteter som pulkaåkning i
Slottskogen och kvällar i pyjamas framför TVn. Det är
alltså med nya krafter som jag och de övriga nu tar oss
an vårens utmaningar.
För tillfället är Chalmers mitt uppe i ett arbete för att
sammanställa en ny strategi. Detta arbete kommer att
leda till ett dokument som beskriver högskolans ambitioner inför de kommande tre åren. Studentkåren är
inbjuden att delta i arbetet och för att vi ska kunna föra
fram en så tydlig bild av alla studenters åsikter finns
en plats på vår hemsida där man kan kika in och tycka
till.
Intressant att veta kan kanske vara att arbetet inför
höstens nollning påbörjas redan nu. En ny mottagningskommitté ska väljas, en utbildning för alla nollningskommittéer genomföras och den övergripande
planeringen påbörjas. En positiv förändring inför årets
nollning är att Chalmers har uttryckt en vilja att engagera sig mer så vi ser med spänning fram emot vad det
kommer att leda till.
Och nu till en annan god nyhet. I mars 2002 instiftades en ny lag som heter ”Lagen om likabehandling
i högskolan” I korta drag säger den att ingen student
ska diskrimineras på grund av kön, etnisk- eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen säger också att om högskolan får kännedom
om att en person blivit trakasserad så är de skyldiga
att utreda och vidta åtgärder samt att högskolan ska
vidta förebyggande åtgärder för att förhindra diskriminering. Inom kort kommer Chalmers handlingsplaner
för att handskas med fall av diskriminering att vara
klara. Även om det känns hemskt att en sådan här lag
behövs så måste jag säga att det är väldigt skönt att
har kommit till. Alla ska känna sig
välkomna på Chalmers, oavsett
vem man är och vart man kommer
ifrån, och jag tror att detta är ett
steg i rätt riktning för att åstadkomma det! Välkomna tillbaks!
/Amanda Lindeman, SO

Storebror ser dig inte
Det brukar skiljas på ”stan” och Chalmers. Nere på stan sägs det råda en
mycket tuffare stämning och det är där
som bråkstakarna och ligisterna finns.
Vi här uppe på Chalmers lever i vår så
kallade trygga värld och det är inte för
inte som många tillbringar större delen
av dagen och kvällen innanför Chalmers murar. I höstas
påverkades dock vi
chalmerister i större
utsräckning än vanligt
av intrång på denna
trygga värld. Det började redan under nollningen där tjejer blev
antastade och jagade
på vägen hem från
gasquen. Under hela
hösten som följde så
massinvaderades vi av folk som inte
kan skilja på mitt och ditt. Diverse
inbrott ägde rum i föreningslokaler,
sektionslokaler, på institutioner och i
kårhuset. En bil kunde inte parkeras
över natten på någon av parkeringarna
utomhus eller för den delen i kårhuset
utan att riskera inbrott, skadegörelse
eller bli stulen. På skolans väggar lite
här och där kunde man syna så kallade ”tags” som någon idiot sprejmålat. Hela brottsvågen avslutades med
ett väpnat rån mot kafe Byssjan. Den
anställde som skulle stänga för dagen

bakbands och fick munnen övertejpad.
Frågan är vad vi kan göra för att motverka detta? Efter att överfallen uppdagats så erbjöds alla tjejer att följas hem
bara de ringde ett journummer, men hur
ska man göra i de andra fallen? Möjligtvis anställa fler securitasvakter. Sätta
upp kameror skulle säkert avskräcka ett
flertal inbrottstjuvar. Att inte
parkeringen i kårhuset är
videoövervakad nu när det
flertalet gånger varit inbrott
i parkerade bilar där, är
mycket märkligt. Varenda
parkeringshus i stan skyltar
ju med sin videoövervakning även om den hjälper
mer eller mindre på sina
ställen. Det är ju klart en
kostndsfråga att sätta upp
och driva en sådan anläggning men det
borde ju ligga i vårt intresse att kunna
veta att bilen står säkert parkerat inomhus. Det är ju ändå av den orsaken den
står parkerad där. Å andra sidan kan
man ju tycka att den inte borde behöva
vara övervakad då det bara ska vara folk
med passerkort som ska kunna komma
in där. I vart fall håll ett öga på skumt
folk och fråga gärna vad de har för
ärende.
Be your own kopps!

/Redax

