71 04 18 let

es.sremlahc.tkeste@tt

”Visste du att...”
...det går att få en fullt godkänd
”bonnabränna” trots att vi är inne
i september månad?
...vitt och rött är matchande färger
om de är skarpt avgränsade?
...den vanligaste sovställningen är
liggandes på mage, åtmonstone
under sommaren?
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Det är till denna adress du ska
skicka dina klagomål på baguettepriserna, dina kluriga matteproblem eller din fenomenala lösning
på världssvälten.
Det är en utmärkt kanal för att nå de
teknologer som kanske inte besöker kårens webforum regelbundet
eller deltar på annat sätt i frågor
som rör Chalmers och chalmeristen. Inga tankar är för små för ﬂoffa
så var inte rädd att dela med dig av
dina åsikter.
Aktuella ämnen på kårens forum
just nu är:
Skändade sektionsmärken på
Gibraltarområdet
Någon eller några har kladdat svart
färg över ﬂera sektionsmärken vid
Olgas trappor och det spekuleras
för fullt om vem förövaren/na kan
vara.
Nollefrid
De ﬂesta teknologer som ställer
upp som faddrar på Chalmers har
en ganska klar uppfattning om vad
ordet betyder. Däremot verkar informationen inte ha gått ut till nollan
själv vilket har resulterat i intensiva
raggningsturnéer bland faddrarna.

!

Det ﬁnns en mailadress speciellt för
funderingar, förslag och åsikter:
ﬂoffa@chs.chalmers.se
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Bastun i kårhuset ur funktion
En kall bastu gör ingen glad. Har
vi tur, löser vår duktiga husansvarig
problemet inom kort.
Grabbighet på Chalmers
Höstens intag av studenter bjöd på
ett bottenrekord i andel intagna av
kvinnligt kön. Vad beror detta på
och hur ska man gå tillväga för att
komma tillrätta med problemet?
Läsvärda tidningar
Dela med dig av dina tips på bra tidningar till dem som har för lite att
göra. Hett just nu:
The Guardian
Washington Post?
American Economic Review
Nature
National geographic
Bonniers litterara magasin
Mentorprogrammet Athena
är ett nystartat jämställdhetsprogram
på Chalmers och Chalmers Lindholmen. Programmets fokus ligger
på genusperspektiv och jämställdhet i arbetslivet
Följ diskussionerna och många ﬂer
på studentkårens hemsida:
www.chs.chalmers.se/karmedia
Starta nya, säg vad du tycker om
saker och ting.
Framförallt...

floffa@chs.chalmers.se
Teknologföreningen C.S. ﬁrar 140 år!

Med detta kommer vi att visa upp föreningens historia. Allt från kårens
födelse till C.S.-bastun.
Hjärtligt välkommna till Saabspacet mellan 20-24 september!
/JK
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Sommaren börjar långsamt lida mot sitt slut,
och det är dags att ta tag i allt vad hösten
innebär. Det är nu man ska börja ett nytt år
med nya krafttag och med nytänd motivation. Det gör i alla fall vi på studentkåren.
En stor nyhet för i år är att du kan ladda ditt
blåa medlemskort med pengar för att betala
din lunch, ﬁka eller öl i Kårrestaurangen,
Byssjan eller John L’s. Självklart med medlemsrabatt! Du som laddar ditt kort får också
en egen, smidigare, kö. Snart kommer du
även att kunna handla med det blå kortet på
Cremona, som för övrigt börjar sälja datorer
till studentvänliga priser under hösten.
En annan nyhet är den ﬁna blåa järnvägsvagnen som står bakom kårhuset. I slutet av
september är den färdigställd och redo att
hyras ut. Uthyrning sker via kårexpeditionen som är öppen varje vardag i kårhuset,
och på torsdagar på Lindholmen. Du har väl
heller inte missat all konst och alla statyer
som ger kårhuset en kulturell touche! Det
gamla vanliga ﬁnns fortfarande kvar förstås;
poolen, bastun, sporthallen, biljardborden
och kyrkan. Men som du märker händer det
mycket just nu i och omkring kårhuset, och
det bästa sättet att hålla dig
uppdaterad på är att vara
på plats. Välkommen till
ditt kårhus!

/Jenny Stockhaus
Vice ordförande

Var tar all tid vägen?
Pip pip pip pip...pip pip pip pip...
Ah, godmorgon måndag! Nu är äntligen en ny vecka här, veckan då jag ska
ta tag i mitt liv och få alla gamla grejer
undanstökade. Läsa in de tre kapitlen
i Avancerad spluriseringsteknik som
jag inte hann med förra veckan, ta tag
i disken innan den tar tag i sig själv
och sortera garderoben hemma. Jag
hinner säkert ut och springa någon dag
också. Var länge sedan sist. Och organisera mitt mailkonto i olika mappar.
Det är väl bäst att börja med det redan
nu, har ju inte föreläsning förrän kl10.
Oj, hade visst inte rensat från spam
på ett tag. 47 olästa mail. Nejmen
det där hade jag helt glömt bort, sista
anmälningsdagen till projektet i Digital algebra var ju igår. Skit också!
Måste maila föreläsaren och se ifall
det går att ordna på något sätt. Men
vad nu då? Verkar som kurshemsidan
ligger nere. Var hittar man då hans
mailadress? Jaja, får väl traska upp
på institutionen och se om jag hittar
honom. Jag får skynda mig att duscha
och komma iväg så att det blir ordnat
så fort som möjligt. Härligt med sol
och värme i september, undrar om
man skulle sola lite i eftermiddag

kanske? Halvvägs till skolan märker
jag att mobiltelefonen inte ligger i
ﬁckan som den ska. Bara att vända
om och hämta den. Tjenare Kalle! Det
var längesen. Jaså du har också ﬂyttat
upp till studentghettot nu. Ja det är
ju ganska nära till skolan i alla fall.
Javisst kan jag följa med upp och kolla
på din nya hembioanläggning. Det
börjar snart bli dags för lunch, ska vi
gå förbi pizzerian och hämta lite mat
först? Ja, lite hungrig börjar man allt
bli. Vi kan käka hos mig och gå över
till dig sen för jag måste hämta min
telefon. Fyra missade samtal, undrar
vem de kan vara från? Jävlar, jag hade
ju lovat att hjälpa Maria med sin ﬂytt
idag. Måste kila dit på direkten om jag
inte ska bli lynchad. Åh, nu kommer
detta att ta hela eftermiddagen men
det är ingen fara, jag har ju hela kvällen ledig.
Sen kväll och det knackar på dörren.
Hej mamma, jaså ﬁka säger du?
Tja varför inte?
Det ﬁnns ju en dag
imorrn också. Då
ska jag ta tag i
saker.
/redax

Aspa MK

När ska du se Spexet?

Dansafton

Hallo!

Tycker ni om att planera något stort
och mafﬁgt som uppsamlingen på
Götaplatsen eller Lisebergshallen?
Vill ni gå runt i tuffa neongul-blå
byxor på Gasquen? Då ska ni söka
MK! Vi kommer att ha en aspning
under de första veckorna i nästa läsperiod. Mer aspinfo kommer att dyka
upp på vår hemsida inom kort, så håll
utkik på www.chs.chalmers.se/~mk

Nu har du som göteborgare endast
FYRA (4) chanser kvar att se Chalmersspexet Bobs uppsättning av
HELIGA BIRGITTA. Ett tips: Tag
chansen redan nu till helgen, vi spelar
fredagen den 17/9 klockan 19:30 och
lördagen 18/9 klockan 18:00. Biljetterna köper du som vanligt i vår biljettkur i kårhuset under luncherna.
Ryck tag i dina kompisar och kom på
besök! Vi utlovar en kväll med dans,
musik och kul upptåg som du sent
kommer att glömma! Hjärtligt välkomna!

Höstens första dansafton äger rum
lördag 18 september. Vi börjar med
årsmöte kl. 17.00 och fortsätter med
prova-på-kurs i den eleganta baldansen Slowfox kl. 18.00. Inga förkunskaper behövs, ingen föranmälan.
Från ca 19.30 fortsätter vi danskvällen med blandad dans.

Då var NollpoQuarlen avgjord, spännande som aldrig förr ända fram till
staphetten där allt skulle komma att
avgöras och resultaten är följande:

/MK

Än ﬁnns platser kvar!
Du har väl inte missat att Chalmers
Barockensemble repar varje måndag
18:15 i KS11? Så kom med eller utan
instrument, men inte utan det glada
humöret och bli en av oss. Vi spelar
barock musik från alla epoker och
genrer. Det viktiga är inte hur du
spelar utan att du spelar, och att du
gör det med oss. Välkommen!
www.chs.chalmers.se/~barocken
/Barockensemblen

Bastuklubb
Tycker du att teorin behöver lite
praktisk tillämpning? Är det verkligen nödvändigt med 4” istället för
3”-spik? Kommer räcket att hålla
för fulla teknologer? I CBK, Chalmers BastuKommitté, utför vi praktiska experiment med både nollor
och oss själva. Låter detta som
något för dig? Hör av dig till
bastu@chs.chalmers.se
/Chalmers bastukommitté

/Chalmersspexet Bob

Tarantella söker mer kraft!

Alla danssugna och nyﬁkna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers danssällskap

BEST International Party i
Gasquen 18 september!

Det är mycket på gång i Tarantella
just nu, med många nya fräscha satsningar inför hösten. Därför söker vi
ytterligare en engagerad tjej till vår
glada styrelse. Känner du att detta är
något för dig? Titta gärna in på vårt
rum i kårhusets källare under lunch
någon onsdag, eller skicka ett mail
till: tarantella@chs.chalmers.se Sektionsrepresentanter sökes!

Lördagen den 18 september ordnar
BEST en av läsårets absolut bästa
gasquer. Temat är internationellt och
vi vänder oss till både svenska studenter och utbytesstudenter på Chalmers.

Vi söker även representanter från
varje sektion för att bättre kunna nå ut
med information samt för att få reda
på vad för slags arrangemang just din
sektion är intresserad av. Ersättning
utgår!

Vi öppnar kl. 20.00 och inträdet kostar
30 kr. Gratis välkomstdrink ges
till de första 100 gästerna. Välkomna!

Vi kommer ha tre barer med olika
teman plus musik och dryck med
internationell prägel.

/BEST Chalmers

/Tarantella

Snart stor nypremiär...
/John L’s

Ta en vit vecka.
Att fixa en gruppresa är förenat med en del arbete, men
gör å andra sidan att man får åka med gratis själv. Samla ihop
15 pers (20 för flyg) så är saken klar. En baggis, eller hur?
Mer info om hur du blir gruppledare
får du på telefon 031-711 22 52 eller
på www.langleytravel.com.

1.Christer A Kf/Kb 4,5s
2.Stolpe
D
4,8s
3.Daniel
Kf/Kb 4,9s
Sejdel 0,5l
E
E
F

3,667s
4,387s
4,603s

2/10
Punkgala i kårhuset
med bland annat Asta Kask

E
M
M

8,964s
9,093s
10,292s

Beirstaphette
1.E-sektionen
2.H-sektionen
3.M-sektionen

37,0s
42,6s
43,7s

331p
278p
265p
207p
189p
186p
172p
87p
79p
29p

18/9 BEST International Party
(Gasquen)
Ölhall
Äntligen är det dags för årets stora
ölhall i kyrkan! Den 18 september
klockan 19:00 öppnas dörrarna till
ljudet av taktfast ompa ompa-musik.
Kvällen fortsätter sedan med livemusik och många enlitersejdlar med öl.

Mottagningen
Om ni vill diskutera hur mottagningen under första dagen har varit
i år, är ni välkomna till öppet möte
om detta den 22 september klockan
17.00. Mötet kommer att vara i Konferensrum Ascom och Catella i kårhuset.
/Mottagningskommittén

Modulens Blues Brothers-utskott rekommenderar Communicate med
”The Solution” som nästa skivinköp.

Nästa häfv är oktoberhäfvet som
självfallet ligger någon gång i oktober, håll utkik efter våra planscher där
exakt datum står.
Quack!!!

tt@etsekt.chalmers.se

/CS6

Totalt
1. E
2. H
3. M
4. Kf/Kb
5. Z
6. V
7. D
8. F
9. IT
10. K

tel 81 40 17

Kalas

Sejdel 1l
1.Göran
2.Daniel N
3.Love

Chalmersbion
Samtliga visningar börjar
klockan 19:00.
14/9
Harry Potter &
fången från Azkaban.
16/9
Spindelmannen 2
21/9
Livets hjul
23/9
Big ﬁsh
28/9
Elephant
30/9
Hemlig ﬁlm

Flaska 33cl

1.Benny
2.Oskar
3.Magnus Ö

Gör som Modulen
Tryck på
Teknologtryck

Kultur

/EKAK

Nicke Andersson, a.k.a Nick Royale, Hellacopters frontman och låtskrivare har satt sig bakom trumsetet och tillsammans med garagerocklegenden Scott Morgan startat det grymmaste soulbandet någonsin i Sverige. Ett
starkt bevis på detta kunde skådas under sommarens Hultsfredsfestival. I
mysiga Teaterladan var det fullt till bristningsgränsen av folk som gungade
med till svängande toner som de elva musikerna på scen framförde. Många
dansade framför scenen och även Securityvakterna började i extra numret
att dansa framför scenen.
Är inte detta bevis nog så ta saken i egna händer och skaffa dig en grym ny
skiva!

