Vinnarna!
Så har årets Cortège nu passerat förbi
och det är därmed dags att meddela
vilka bidrag årets Cortègejury tyckte
allra bäst om. För övrigt vill vi i CCC
tacka alla byggare för den kanske
bästabyggveckan någonsin och för
en stabil insats i ett tämligen fuktigt
Cortègetåg.
Bästa vagn
1. ”Bosse bus”, Affärsutveckling och
entreprenörskap inom byggsektorn
(AE), 10000 kronor
2. ”Insecuritas”, Kemi (K), 5000
kronor
3. ”Birdie Nam Nam”, Väg och vatten
(V), 3000 kronor
Bästa lösnummer
1. ”Miljöbilen”, (H), 7000 kronor
2. ”Pokerbordet”, Mekatronik (Mk),
4000 kronor
3. ”Curling”, Maskiningenjör (Mi),
2000 kronor
Bästa tekniska lösning
”Ekorrhjulet”, Elektroteknik
4000 kronor

(E),

CM i fest
1. E6, K6
2. V6, I6
3. Zexet
Vann du inte kan vi varmt rekommendera att bygga nästa år då man
bara behöver sälja hälften så många
program. Som hittat! Tack för den här
gången och missa inte tackkalaset för
byggare som kommer i höst...när du
minst anar det.

Kultur

Hej alla ”kåraktiva”!

12/5 Radio Dept. och
The Embassy spelar i
Kårhuset
19/5 The Neon Judgement spelar på Sticky
Fingers

Kalas
Kalas på Gasquen,
förkör på Liseberg.

Jag vill inbjuda er alla till att komma
och titta på Robot SM 2006, som går
av stapeln den 10 maj utanför Lilla
salen i kårhuset.
Schema
09.00 - 11:00
12:00 - 14:30
15:00 - 16:00
16:00

Gruppspel
Gruppspel
Slutspel
Prisutdelning

Varmt välkomna
För er som inte vet vad Robotföreningen är så är vi en relativt
ny kårförening här på Chalmers. Vi
delar lokal med Chalmers Datorförening i källaren på V-huset, se karta:
http://www.robot.chs.chalmers.se/
images/karta.jpg
Kika gärna in på våra hemsidor och
om det är något ni undrar så tveka
inte att höra av er.
/Chalmers Robotförening

Sök kårens valberedning!
Valberedningen intervjuar och nominerar personer till kårledningen. Den
är arvorderad och erhåller utbildning
i intervjuteknik. Låter det intressant?
Kom på informationsmöte måndagen den 8:e maj kl 12:00 i Alf Åkerman (kårhuset) eller kontakta oss på
valberedningen@chs.chalmers.se
/Valberedningen

Öppetdagar Lp4 2006

Öppetdagar

Nattklubb i Chalmers kårhus, öppet från 23

/ CCC

Veckans Hegel

(lv 1)
Nattklubb i Chalmers kårhus, öppet 16/3
från 23
24/3,
(lv 2)
Entré25/3
30 pix
31/3, 1/4 (lv 3)
7/4 (lv 4)
Fredag
(lv 7)
20 12/5
- 28/4 (Byggvecka)
5/5 9)
(lv 6)
Fredag 26/5 (lv
12/5 (lv 7)
26/5 (lv 9)
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Höj studiemedlet nu!
Trots valfläsket på 300:- i regeringens vårbudget så är vi fortfarande
fattiga enligt socialstyrelsens normer.
300 kronor räcker inte och är inte bra
nog tycker Sveriges Förenade Studentkårer det kommer därför under
två veckor i maj anordnas kampanjer
och demonstrationer runt om i Sverige
bland medlemskårerna. Torsdagen
den 4:e maj arrangerades det ett
demonstrationståg i Göteborg och
måndag-tisdag 8-9 maj anordnar
Chalmers Studentkår två temadagar
under parollen ”Höj studiemedlet
nu!”. Våra företag och andra intressanter så som försäkringskassan
kommer att vara där. En paneldebatt
kommer att hållas på tisdagen klockan
13 i RunAn och då kommer riksdagspartierna vara representerade. Kom
och ställ dem mot väggen! SFS nationella kampanj har hemsidan http://
hojstudiemedlet.sfs.se/ . Där kan man
bl.a. skriva på namninsamlingen för
ett höjt studiemedel.
/Linda Erlenhov
Vice ordförande
Sociala enheten

Vårens hetaste trender
När beach 2006 närmar sig växer
även den oroliga känslan i magen.
”Är jag hipp så det räcker?”, ”Kan
jag lägga till extratimmar på gymmet
i efterhand med acessoarer och innegrejer?”. Varje år är det något nytt. Är
det inte jeans instoppade i tubsockor
eller hockeyfrilla i 2000-tals-snitt så
är det en tamagotchi i glasspinnen
som man ser totalt ute ut utan.
Modulen har såklart stenkoll på
de hetaste trenderna som kommer att
härja våren. Har du koll på dessa går
du säker från en hostile makeover:
* Icke instoppad skjorta.
Har visserligen varit inne ett bra tag,
men i kombination med en pikétröja
över skjortan ser man både dum och
snygg ut.
* Jeans som luktar illa från början.
En vidareutveckling på jeans som ser
skitiga ur från början. Skickar självsäkra signaler till omgivningen och
ger samtidigt nya möjligheter till icebreakers.
* Vintage.
Har du inte bänt skorna av ett skelett
i en vikingagrav, eller sytt jackan av

fossilerad ull kan du börja leta efter
utgången med ens. Äldst vinner helt
enkelt.
* Tandpetaretui/Tandtrådsslangbella
Munhygien har åter blivit ett ämne på
allas läppar, inte minst med hjälp av
kampanjer på TV som stärker modet
att säga till folk att de luktar illa i
munnen. En ren mun säger mer än
tusen ord.
* Väggmålning
Vad sägs om Hitchkock-silhuetten
ovanför sängen eller en stor iller som
kramar om toalettstolen. I dagsläget
räcker inte fräcka kläder och snygga
bilar. Den nya könsförlängaren är ett
hem som ser dyrare ut än vad det är.
Här har du nu de grymmaste trenderna
som i en liten ask och om du inte
redan har införskaffat ovan nämnda
attiraljer, så käka nudlar i en månad
och ta dig samman!
Appearance is everything!
/Farbror

