”Kom ihåg att...”
...läsa e-posten
morgon
...läsa e-posten
middag
...läsa e-posten kväll
...trycka send n är jag
skrivit klart mitt ”brev”

floffa

Hej floffa! Jag har svårt att prata
med min flickvän om allvarliga
saker. Vad ska jag göra?
/Kalle -E99
Prova att skicka ett mail.
/F. Modulen

nu kan göra en analblekning. Varför
skulle man vilja göra något sånt?
/Anonym
Kanske något för den som känner
att den ligger brunt till.
/F. Modulen

...e-post är gratis
Klipp ut denna kom ihåglista och
sätt på lämpligt ställe.

”Visste du att...”
...inkorgen hittar man genom
att klicka på ikonen för inkorg
i sitt e-postprogram.
...reply även är känt som svara,
används då man vill skriva en
text som svar på ett e-post.
... trycka på send när du skrivit
klart ditt brev kan liknas vid
att stoppa brevet i brevlådan.

Jag har tre tentor i denna läsperioden och känner inte att tiden räcker
till nu när allt julpyssel ska göras.
Något tips på vad jag ska göra för
att få tiden att räcka till?
/Sara
Det är aldrig för sent att lägga ned.
/F. Modulen
Hej, jag har svårt att förstå hysterin
kring så kallad skönhetsförbättring.
Det senaste jag hörde var att man

Hur kommer det sig att man släcker
Lisebergsgranen på natten? Det är
ju då den syns.
/Undrande Johannebergs-Bo
På natten ska man sova, det gäller
även dig.
/F. Modulen
Detta var årets sista floffa-spalt.
Skicka in dina frågor/funderingar,
veckans bästa vinner en lunch.
/F. Modulen

floffa@chs.chalmers.se
Vill du...

vara med på Modulens maillista och få information om när nästa bidrag
ska lämnas in?
Skicka ett mail till
modulen@chs.chalmers.se

Anmälan till omtentor!
Till omtentaperioden i januari gäller för samtliga tentander att anmälan
måste ske senast den 23 december. Du anmäler dig som vanligt i Studieportalen. Om du vill plussa ditt betyg eller tenta en nerlagd kurs, måste
du kontakta ditt studentcentrum - se till att göra det i god till innan julledigheten börjar! Har du frågor ska du prata med ditt studentcentrum.
/Utbildningsenheten
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Sjuk eller skadad?
Såhär i vintertider kommer också sjukdagar och olyckor som ett brev på posten.
Som student bör du alltid sjukanmäla dig
redan ifrån första dagen som du är oförmögen att studera. En sjukanmälan har flera
fördelar. Är du sjukskriven minskar CSNkravet med en poäng per vecka. Är du sjuk
i mer än 30 dagar fortsätter du få studiemedel men du behöver inte betala tillbaka
lånet och dina studiemedelsveckor förbrukas inte.
Som student på Chalmers täcks du även
av Chalmers studentförsäkring. Studentförsäkringen gäller vid olycksfall som inträffar när du är på Chalmers för studier eller
i högskolans regi, men den gäller även vid
direkt färd till eller från Chalmers. Om du i
vinter halkar och skadar ryggen på morgonen på väg till en föreläsning är du alltså
försäkrad.
Mer om din sociala trygghet kan du läsa
om i foldern ”Social trygghet” som finns
hos Sociala enheten i kårhuset. Har du
frågor kan du alltid vända
dig till oss.

Johan Lodin
Sociala enhetens
ordförande

E-mail kostar gratis!
Jo det är faktiskt sant, sedan mitten
av 90-talet har det funnits ett etablerat sätt för kommunikation som
inte kostar någonting, i vardagligt tal
kallat e-post. Detta är något som nått
ut till nästan alla, med ett påtagligt
undantag, examinatorer på Chalmers!
Det har kommit Farbror Modulen till
känna att detta är inte något som gäller
enstaka kurser utan gäller överlag.
Men jag är inte bitter, jag undrar helt
enkelt hur detta kan vara fallet, det är
vare sig dyrt, jobbigt eller smakar
illa. Ingen bäsk eftersmak av något
halvgammalt frimärke i munnen, vad
är problemet? Det minsta man kan
förvänta sig är att en professionell
examinator kontrollerar sin e-post tre
gånger om dagen. Ponera att så inte
är fallet, utan att e-posten helt enkelt
läses en gång om dagen i samband
med ordinarie postgång. Om tiden
inte räcker till för att svara när man
läser sin e-post är väl det minsta man
kan begära att man tar sig tid nästa
gång brevbäraren står och knackar på
dörren. Det är väl trots allt en teknisk
högskola vi studerar vid? Alla vet vi
ju att examinatorerna har en väldigt
hög arbetsbelastning med tanke på
tiden det tar att rätta tentorna. Men

ett svar att man ej har tid, vill, eller
helt enkelt inte vet, är alltid bättre än
inget svar alls. Räknas teknologernas
e-post som SPAM? Kanske filtreras
alla adresser med @student.chalmers.se
bort automatiskt, eller så hamnar det i
lågprioritetskorgen? Då ber jag självklart om ursäkt, de kanske kan mer än
vad vi tror. Men varför är det på detta
viset? Beror det på en allmän skepsis
mot flugan internet, eller har det förlorats för mycket pengar på grund av ITbubblan? Farbror Modulen kräver ett
snabbt svar!
Självklart finns det undantag, och många
av dessa bland doktoranderna. Så en
stor eloge till er som rättar tentor i tid
och ger snabba svar via e-post. Glädjande är att doktoranderna, som får
representera den yngre generationen,
har tagit åt sig av den nya tekniken.
Detta ger framtidshopp åt teknologen.
Farbror Modulen ringer alltid två
gånger.

/Farbror Modulen

Vår ode i höst

Vill Du ha betald skjuts hem?

Hallob!

I en samtid som hela tiden påminner
oss om det förgångna gäller det att
hela tiden blicka framåt. Med en
stadig blick och högt hållna ideal kan
man stå sig bi i den här förgätna årstidens våta smekningar. Håll idealen
högt och blicken stadig så ska du
ges det sköna tillfället att än en dag
skönja suktande vitsippor tränga upp
genom frostad mark. En sådan livsbejakande händelse värmer våra sinnen
till den grad att även vi suktar efter
liv och rörelse. Det är här ett gäng
unga friska grabbar kommer in och
gör dagen ljusare för alla var och en.
Med nya friska tag när det nya året
tagit sin början startar sålunda arbetet
med vårens höjdpunkt med kulmen
på Marianas dag. Länge leve CCC!
/CCC

Såsom representant för Fullmäktige
när de inte sammanträder ser jag det
som nödvändigt att informera om vad
de där personerna Du valt egentligen
beslutar när Du inte tittar. Och speciellt vad de säger när Du inte hör...om
vad DU TYCKER dessutom!

Svenska Akademien, Navid Modiri
och Kapten Röd var och hälsade på
på Chalmers och ville spela lite och
självklart var Ljud- och Bildgruppen,
LoB, där och fixa biffen med fett
konsertljud och blinkande ljus i äkta
baktaktsanda! Efter detta tar LoB lite
ledigt en helg och pluggar inför tentorna och vilar upp sig för att hjälpa
till att fixa det juligaste julkalaset det
norra halvklotet någonsin skådat. Det
är alltså på FestUs julkalas den 17.de
december som LoB låter de finaste
julsångerna ljuda i våra högtalare och
sätter de rödaste filter vi har på våra
ljuseffekter.

DANSKVÄLL 3/12 MED
PROVA-PÅ-KURS I BLUES!
Nästa danskväll äger rum den 3
december i Scaniasalen i Kårhuset
kl. 18.00 och fortsätter med blandad
dans från ca 19.30. Varken förkunskaper eller föranmälan krävs. Eftersom det är sista gången före jul bjuder
vi på glögg och lussekatter.
Denna gång har vi också ett särskilt
erbjudande till chalmerister: inträde
till medlemspris 10 kr och gratis medlemsskap!!! Missa inte detta!
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/
/Chalmers Danssällskap

Kårhuset under jul och nyår
Under tiden 17 december till 8 Januari kommer kårhusets öppettider att
vara begränsade. För de studenter
som kommer in i kårhuset med sina
passerkort kommer dettta fortfarande
att fungera. För mer information se
kårens hemsida
/Husansvarig

På Fullmäktige möte ett så tyckte Du
att Valberedningen skulle få löneförhöjning. Visste Du om att Du tyckte
det det här mötet också? Dessutom
blev det ännu högre. Du och alla Dina
vänner som är medlemmar i kåren
tyckte dessutom, genom din demokratiskt valde, att Kårstyrelsen 03/04
minsann gjort ett bra jobb och de blev
beviljade ansvarsfrihet. Det du! Det
gjorde Du bra. Jag borde än en gång
påminna om att Kårens Inspektorer,
Göran Sällfors och Gunnar Elgered,
har som skyldighet att gå före just
Dig i matkön på Chalmers Studentkårs Restaurang.
Ställer Du upp i valet till våren kan du
få hemresan efter möten betald dessutom. Det beslutades med rungande
majoritet under onsdagskvällen och
nöjda delegater hördes säga: ”Taxi är
så skönt!” Nu till något allvarligare.
En fråga väcktes om säkerhet runt
Campus och Hemmet. Kårstyrelsen
hälsar att de arbetar hårt med just Din
känsla av att Du är säker i området
kring Din skola och Ditt Hem!
Detta var ett axplock vad som tyckts,
sagts och gjort. Tycker Du INTE om
det som tyckts tycker jag att du tar tag
i nån av tyckarna och tycker till om
vad de egentligen bör tycka!
/Patrik Sjööquist, Talman

Veraspexet åter i februari
Veraspexets uppsättning Arthur tar
juluppehåll men har nypremiär
10:e februari! Varmt välkomna då och
God jul!
/Chalmersspexet Vera

Missa inte detta om du vill komma
i rätt stämning inför julhelgen! Vill
man vara med och aspa LoB så är
det bara att kika ner på vårat rum i
kårhusets källare och presentera sig
och skriva upp sig på vår eminenta
asp-lista så får man sedan informativa
och trevliga mail från LoBs aspansvariga som behandlar de två viktigaste grejerna; när det riggas och när
det festas med LoB!
LoBs vanliga uthyrningsverksamhet
fortsätter som vanligt fram till den
9.de december, alltså fredag i läsvecka 7. Sedan tar även de korta
tjockisarna i blå shorts jullov och
bygger på figuren med diverse lussekatter, chokladpraliner och förstås
en hel del julöl. Men naturligtvis
öppnar vi verksamheten igen, tjocka
och glada, år 2006!
Ha det gott och önska er något högljutt och blinkande i julkapp!
PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
snöbollar!
/LoB

FestU:s Julkalas och FestU:s
Julmiddag 17/12
Som en sista julklapp till er innan ni
går på lov fixar FestU ett hejdundranden och riktigt mysigt kalas. Dessutom får chalmerrristen gå på kalaset
till ett kraftigt reducerat pris. Öppet
22-03.
Vill du ha lite extra julstämmning kan
du ladda upp inför kalaset på FestU:s
Julmiddag. Julmiddagen som erbjuder förstklassig julmat och underhållning kommer bli mycket prisvärd.
En kalasbiljett kostar 30 kr för chalmerrister och 60 kr för övriga. Biljett
till Julmiddagen kostar 300 kr (inkulsive en kalasbiljett). Biljetter säljes
from. 12/12 i kårhuset kl 12-13, av
H6 på Lindholmen samt i göteborgs
alla quickomater.
Vill du hjälpa oss göra ett riktigt bra
kalas? Då kan du puffa, dvs hjälpa till
före, efter eller under kalaset. Naturligtvis går du gratis på kalaset. Mer
information hittar du på FestU:s hemsida.
God jul och gott nytt år

/FestU

Chalmersspexet Bob 2006!
Nu håller nästa års bobspex på att
komma till världen. Vi söker därför
dig som spelar ett instrument och är
redo för ett av dina roligaste år någonsin. Vad sägs om ca 30 föreställningar
på ca 10 orter i Sverige samt London,
Helsingfors och Åbo? Utöver detta
fås naturligtvis en stor mängd spexvänner för livet. Är du sugen? Tveka
då inte att höra av dig. För information om vilka instrument som eftersökes samt hur sökningen går till,
maila till bobspexet@chs.chalmers.se
eller nästa års producent Karin på
bt02nika@chestud.chalmers.se.
Vi ser fram emot just din ansökan.
/Chalmersspexet Bob

Lördagsbuffé
Lördagsbuffé
Puben är numera öppen på
lördagar. Vi serverar en
lyxigare buffé för 40 kr.
Öppet 18-23.
Tentaveckan öppet som
vanligt tis-fre 16-23.

TIOiTOPP
-årets julklappar-

Pryl
1. E-postprogram
2. Snälla barn
3. Rasp
4. Sauna belt
5. Silverstar
6. Guldsk
7. Bulle
8. CSN-poäng
9. Pokerset
10. Prenumeration
av Modulen

(Kostnad)
(gratis)
(obetalbart)
(30 :-)
(499:-)
(179:-, 199:-)
(50:-)
(gratis efter 22)
(-)
(299:-)
(förhandlingsbart)

God Jul!

