floffa

Kultur
Bio i RunAn:
Ti 2/10
Simpsons the movie
Konsert:
Lör 13/10
Slagsmålsklubben

Kalas
Fre 5/10
Gasque
Tors 11/10
Oktoberhäfvet

”Visste du att...”
...om man ställer alla kineser
på ett led blir de ungefär 1,1
miljader stycken
...om man ställer alla svenskar
på varandras axlar blir de
ungefär 9 miljoner stycken
...om man lägger alla amerikaner i en hög så kvävs de som

Käre farbror Modulen!
I senaste numret av Modulen efterfrågas varför Chalmers Barockensemble helst slår sönder toaletter
under sina konserter. Det svar som
ges är något felaktigt. I de lokaler
där vi håller konsert är förekomsten
av bidéer mycket låg och handfaten
brukar vara svåra att få loss från
väggen, varför vår crosseur föredrar
att avreagera sig på toaletter. Med
vänliga hälsningar
/Wasa
fourneur i
Chalmers Barockensemble

Hej Fabror! Har legat sömnlös flertalet nätter och till och med försökt
leta igenom Beta efter svar på min
fråga. Nu är du min sista utväg, hur
lång är Nilen?
/P. med en uppsjö av intressen
Köp en biljett till Egypten och stega.
Vill man få något gjort får man göra
det själv.
/Fabror Modulen

Tack för informationen.
/Farbror Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se

ligger underst

Samarbetspartners 07/08

Lugna dig,
affisch kommer snart!
Sejdlar med 1 liter god öl
och tysk livemusik
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Hur kan dom med?
Internet, ni vet flugan som aldrig dog, forstätter att revolutionera. Information om allt och inget sprids som en
löpeld. Få har undgått det senaste stora Youtube-klippet,
den direktsända mynningskravaden. Visst kan sådana
här prylar vara riktigt skojiga att kolla på, men
någonstans tycker jag att
funktionen med Internet
kan vara så mycket större
och bättre. När jag ändå
brusar upp på det här viset
känner jag mig tvungen
att nämna några rader om
”fenomenet” Facebook.
Fy fan! Detta ständiga
tjat om Facebook. Har du
skaffat Facebook? Visst är
Facebook bra? Jag ”träffade” en gammal polare
jag inte sett på tio år. Var
då? På Facebook! Fy fan!
Menar den stora massan
att det skulle vara så jävla
bra att hitta en polare som
man tappade kontakten med för tio år sedan? Det finns
förmodligen en väldigt enkel förklaring till att ni inte setts
på så länge, ni är INTE polare längre.
Så går vi raskt över till vad Internet borde användas till,

att köra över den ökänt långsamma svenska byråkratin.
Ett exempel är Skatteverket. Om du ringer Skatteverket
för att ändra folkbokföringsadress ombeds du att fylla i
blankett 7845 och skicka densamma till Skatteverkets
inläsningscentral, där den handskrivna blanketten scannas in.
Om scanningen inte fungerar som
den ska, alltså om du inte skriver
helt perfekt, faller blanketten och
därmed ärendet ur systemet. Då
detta sker går ärendet vidare till
handläggare och behandlingstiden
ökar med flera hundra procent.
Effektivt? Tveksamt! E-legitimation är på stark frammarsch men
det alternativet har Skatteverkets
handläggare ingen lust att informera om. Var står vi då tillslut?
Fungerar Internet som det skall?
Förmodligen. Tillämpningar som
nämnda skatteverksärende kan
lätt effektiviseras. Anledningen
att detta inte sker
är som vanligt
inkompetens och sann svensk byråkrati.
/Farbror Modulen

Bästa utsikten på Chalmers!

Chalmers MotorKlubb
JämKa lite?
JämK, Jämlikhetskommittén, finns
till för att hjälpa till att öka medvetenheten om likabehandlingsfrågor
bland studenter och anställda på
Chalmers. Vi tycker att det är viktigt
att jobba på ett konkret sätt och nå ut
till så många som möjligt på skolan.
Nu söker vi fler medlemmar!
Är du intresserad av jämställdhetsoch jämlikhetsfrågor och känner att
du vill fördjupa dig i ämnet, diskutera det, ordna arrangemang på temat
och göra din och andras utbildning
mer vidsynt - hör av dig till oss på
jamk@lists.chs.chalmers.se. Vi ser
fram emot ditt mail!
PS. Jämställdhetsdagen äger rum 16
april nästa år. DS.

Därmed basta!

En Kårförening som funnits sedan
tidigt 60-tal. Vi är ett glatt gäng fordonsintresserade studenter som har
en stor lokal vid Mölndalsvägen. Vi
har fyrpelarlyft på G, Mig/gas –svetsar och verktyg till de flesta situationer. Det finns även tvättmöjligheter
samt lackbox på uppbyggnad. Några
av bilarna som finns i klubben är:
Corvette, Porsche, Bmw turbo, Fiat
turbo, diverse Volvo. Det finns även
en AC –Cobra under uppbyggnad i
lokalen. Vi har ca 5 st fasta mekplatser
á 1500:-/mån och flera korttidsplatser
som är gratis vid mek upp till 3 dygn.
Medlemsavgiften är 800kr/6mån =
ca 130kr/mån. När medlemsantalet
ökat kommer avgiften sjunka. Därför
vill vi att du som ny, gammal student
ansluter dig till oss
Besök oss på www.cmk.chs.chalmers.se

/JämK

Chalmers BastuKommitté kommer
att ha ASP-Infomöte den 10’e oktober (läsvecka6) i VeraSandberg kl
18:00. Vi kommer att presentera vår
kommitté, vad vi gör och våra framtidsplaner. Det kommer bli härlig
show med muskellösa dansare och
härliga pannkakor att mätta hungern
med. Välkommen till Chalmers i särklass varmaste kommitté.
/CBK

/CMK-Styret

Spela!
Spelar du ett stråk-, träblås- eller
brassinstrument, eller något annat
adekvat instrument, som kan tänkas
passa i en studentikos, och sannerligen barock, symfoniorkester? Kom
då och spela med oss! Vi repar på
måndagar klockan 18 i VV11 i Vägoch Vattenhuset. Vill du veta med
så kontakta Schack på 0736-419990
eller mejla info@chalmersbarockensemble.se.
Välkomna!
/Chalmers Barockensemble

Den har vi på ETA, vill du dela den
med oss så kom förbi någon lunch
eller kväll. Här hos oss kan du odla
ditt elektronikintresse genom att
utnyttja vårt labb och verkstad. Är
du okunnig men vill lära? Då fixar vi
det. Vi bor längst upp på EDIT-huset,
se www.eta.chalmers.se för mer info.
Besök oss eller maila: eta@eta.chalmers.se

Busk och spexbar

/ETA

Bio och konsert
Läsperiodens sista storslagna film
- Simpsons the movie! Visas kl.19,
tis 2/9 i RunAn Chalmers kårhus
Konsert med Slagsmålsklubben lör
13/10! Mer info om detta på
www.pu.chs.chalmers.se
/PU

Polen ligger på is
Poolen stängd vecka 39 och 40 för
årlig tömning och grovstädning. Även
byte av lampor i poolen kommer att
genomföras. Om allt flyter på utan
problem beräknas poolen vara öppen
igen vecka 41 (LV6). Bada lugnt!
/Husansvarig

Nollningen är över
MK har infoaspmöte i Vera Sandberg
torsdagen den 8 november (Lv2) kl
18:00. Vi berättar vad MK handlar
om och bjuder på mat. Varmt välkommna!
/MK

Oktoberhäfvet 11/10
Vad skulle en Oktoberfest vara utan
öhldrickande? EKAK välkomnar
därför alla Chalmerister att komma
och tävla i den ädla sporten öhlhäfv.
Detta är även en perfekt chans för
alla nyblivna ettor att visa sina färdigheter. Öva mycket, så kanske just
DU vinner den 11/10. Lycka till!
Quack!
/EKAK

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Varje tisdaglunch
finns vi nere på rummet (i VV-huset)
och svarar på frågor samt, bjuder på
øhl och helium till nya medlemmar.
Så är du sugen på att glida fram över
stan på 500ft eller slå höjdrekord i
JET-vindarna på 33000ft är det nu
dags att gå med i Chalmers Ballong
Corps. För mer info maila: styret@
cbc.chalmers.se
/Kram o skål -Styret

Till helgen avslutar Hannibal sin
föreställningssvit i Göteborg med
vanlig föreställning den 5:e och
buskföreställning den 6:e som grädde
på moset. Veckan därefter går den
första spexbaren av stapeln, nämligen
onsdag 10/10 i Bulten. Då är alla välkomna att komma förbi på en bit mat
och ta tillfället i akt att ta reda på mer
om de olika posterna och kanske till
och med lämna in en ansökan.
/Chalmersspexet BOB

Sista Chansen!
På måndag och torsdag i lv5 är det
sista chansen det här läsåret att söka
världens mest förvirrade orkester. Vi
repar i kårrestaurangen kl. 19.00. Så
ta chansen att få hålla igång med/
eller testa på ett nytt instrument. Titta
gärna in på vår hemsida:
http://www.tfcs.chalmers.se/alliancen
/AllianceOrchestret

Oktoberfest
Snart på en teknisk högskola nära
dig.
/Oktoberfestfixarna

Kräa Teklonoger! Snrat stnudar den
mökra hötesn och den allravasmma
leekn med tnetor kyprer allt nrämare.
Men lgun, det fnnis allitd ngåot uppagginde när ågnseten är som stösrt.
RASP #143, tidningen för allvar och
städat skämt kmmoer till din unsdättning. Den 20 noemvber är dautmet
att se farm eomt
/RaspRedax

Blommor kan
Fredag 5/10 är det Flower Power som
gäller i Gasquen! Kvällen börjar med
Tacobuffé och Guitarhero, kl. 18-22.
Priset är 50kr inkl. inträde och buffé.
Från 22 till 03 är det nattklubb som
gäller!! Glöm inte leg + kårleg och att
du kan ta med en kompis som inte är
student!
Ses på fredag! Puss&Snusk
/V6

