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Välkommen till Z!
Hej, hoppsan, halloj och välkommen till Chalmers absolut bäzta zektion, Automation och
Mekatronik, även kallat Z. Jag heter Køda och det är jag som har skrivit denna makalösa modul
med syfte att förbereda dig inför mottagningen, plugget och studentlivet i största möjliga mån.
Jag kan tänka mig att du är ganska nervös inför de kommande månaderna, men jag kan
garantera att du varken är den första, enda eller sista som är det. Om du fortfarande känner dig
lite spänd och nervös efter de fina orden av uppmuntringskaraktär har du tur, för idag är det
din turdag. Det är så att du har hela 58 sidor kvar av denna exemplariska modul som helt klart
kommer förbereda dig till max!
Med det sagt vill jag inleda med några tips:
•
Läs sommarmatten!
•
Fyll i nollenkäten
•
Hitta ett ställe att bo på
Gör du detta kommer jag och resten av min mottagningskommitté ZØK [Z-noll-kå] se till att du
kommer få en riktigt bra mottagning.
Uppropet på Götaplatsen den 16/8 är inte längre obligatoriskt, men det är där och då
mottagningen startar och vi i ZØK rekommenderar starkt att närvara på detta tillfälle för att få
den bästa mottagningsupplevelsen som möjligt.
Nu är tyvärr första sidan slut, men frukta ej. Du har hela modulen framför dig.
För mer information angående mottagning och dylikt:
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Om mottagningen
Vad är mottagningen?
Mottagningen är en gammal tradition på Chalmers, som varje sektion deltar i. Under
mottagningen kommer du få delta i en uppsjö av aktiviteter som sittningar, lekdagar, utflykter,
äventyr och mycket mer! Mottagningens syfte är att introducera dig till Chalmers, så att du
känner dig välkommen här. Vårt mål i ZØK är att vid mottagningens slut ska du ha någon eller
några vänner som du kan plugga med. Vi vill att du ska ha en så rolig tid här på Chalmers som
möjligt med goda möjligheter att klara dina studier.
Mottagningen är till för din skull och är helt frivillig. Du ska inte behöva känna dig tvingad att
gå på någon aktivitet. Dock, som dina phaddrar kommer berätta för dig så kommer du missa
mycket som binder ihop klassen om du inte är där. Så min rekommendation till dig är: Gå på
allt! Kom igen, det blir kul!
Nollan
Som ny på Chalmers kommer du bli kallad
Nollan, plural Nollan. Detta för att du ännu
inte tagit högskolepoäng här, men det ska vi
se till att det blir ändring på!
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Phaddrar
De första dagarna under Mottagningen
kommer du bli väl omhändertagen av våra
phaddrar [faddrar]. Dessa är personer som
tidigare varit Nollan, har tagit högskolepoäng
och studerar nu som teknologer på zektionen.
De vet hur det är att vara Nollan, och kommer
hjälpa dig genom den här tiden. Dem kan du
fråga de allra flesta frågor du har under Mottagningen. Den allra första dagen kommer du
bli tilldelad en Phaddergrupp. Med personerna
i den här gruppen kommer du spendera
mycket tid under den första veckan, och det
finns alltid någon phadder du kan prata med.

Som chalmerist får du nya värderingar.
Högst upp på din önskelista kommer det stå...

Anmälan och biljettköp
Mottagningen är fylld av många roliga
arrangemang och många av dessa kräver
anmälan och/eller att du som Nollan köper
biljett. Detta är för att vissa arrangemang har
begränsat antal platser. Anmälan kommer
kunna göras via formulär som vår
exemplariska Infochef kommer skicka ut i
er klassgrupp på Facebook. Se därför till att
gå med i gruppen direkt så att du inte missar
något.

Nolluppdrag
Ett nolluppdrag är ett uppdrag som Nollan får
utföra under Mottagningen. Det kan innebära
allt från att göra en reklamfilm för skedar
i papp, till att vara superhjältar på stan för
en dag, till extrem pulkaåkning. Dessa har
uppskattats av Nollan i alla år som jag har
suttit i ZØK och ger en extra chans att komma
närmre dina framtida skolkamrater. Resultatet
kommer presenteras i slutet av mottagningen!

Biljettköpen kommer ske utanför vår fina
sektionslokal Zaloonen. Infochefen kommer
skriva när biljettköpen kommer vara och då
är det viktigt att Nollan är där vid angiven
tid. När du kommer fram för att betala ska du
ange namn (förnamn+efternamn) samt vilket
arrangemang du vill betala för. Om någon
Nollan av någon anledning inte kan betala
på givet tillfälle kan en annan nollan betala i
dennes ställe.
Nollbricka
Under Mottagningen kommer du tillverka en
bricka, en Nollbricka. Denna nollbricka är ett
underbart verktyg för att visa att du är Nollan
så Chalmerister kan vara extra varsamma och
hjälpa dig om det skulle behövas! Då du nu
tillhör Z kommer din vara i en underbar färg
som du kan lita på. Nämligen en helt
fantastisk nyans av grå.

...ett liv...
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VÄLKOMMEN TILL

CHALMERS
Under din första tid är det vi i
studentkåren som sätter prägel
på din upplevelse.
Modulen du håller i handen är det ditt NollK som
gjort. Efter mottagningen kan du som medlem
upptäcka ännu mer av vad studentlivet på
Chalmers erbjuder med hjälp av studentkåren
och alla kåraktiva studenter.

c.s

e

Gå med i fotbollslaget, flyg ballong eller anordna
smakprovningar? Kåren har något för alla och
har vi inte det så skapar vi det tillsammans.
cf

Läs mer på: chalmersstudentkar.se/student-life
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sätt att förbereda dig
inför augusti

1

fritidsintresse finns
Se om din hobby, idrott eller
ent-life
chalmersstudentkar.se/stud

2

skap
Lär dig mer om ditt medlems
bership
chalmersstudentkar.se/mem
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Hitta trygghetsinformation
-safe
chalmersstudentkar.se/feel

här:

Generalen har ordet
Tjenixen Nollan!
Fett med grattis till din plats på Chalmers!
Samt välkomna till vår fina grå sektion,
Automation och Mekatronik!
Jag heter Zakø och sitter som General i
Automation och Mekatroniks (Z-programmet)
mottagningskommitté, ZØK, och tillsammans
med mina kära medarbetare kommer vi jobba
hårt för att ni ska få en dunder start på era
studentliv!
Textstycket du nu läser är noggrant
sammanställt för att förse dig med svar på allt
och ingenting. Den är fylld med visdom som
bevarats sedan de första civilisationerna så
betrakta den som din räddare i nöden och
tappa aldrig bort den. Men nog om oss,
följande är lite råd från er General som
förhoppningsvis ger er hjälp på traven.
Skolan kan kännas överväldigande de första
veckorna. Tempot är väldigt högt och dagarna
blir långa. De första kurserna ni läser är
Matematik och Programmering.
Programmeringen skrivs i Python, det kan
va bra att friska upp minnet men kursen är
väldigt grundläggande så om du inte har
tidigare erfarenhet så kommer det inte att
påverka. Matematiken däremot är inget som
ska underskattas, var beredd på att klara er på
egen hand utan hjälpmedel som formelbok
eller miniräknare. Så se till att huvudräkningen är redo. Sommarmatten är ett
utmärkt alternativ.
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Slutligen vill jag rekommendera att hänga
med på så mycket som möjligt under
mottagningen. Det kommer vara aktiviteter av
alla möjliga olika kaliber. Mottagningen är en
fantastisk möjlighet att lära känna alla andra
som du ska läsa med i 5 hela år. Under de fyra
veckor mottagningen utspelar sig hoppas vi
att kunna bjuda på många skratt och mycket
roligt. Det kommer bli intensivt men väldigt
väldigt bra!
Med det sagt, stort grattis till din plats igen, så
ses vi den 16 Augusti!

...tillräckligt med tid för att tvätta...

Zäta?
Z [sëta] är alfabetets 26:e bokstav, men är
kanske främst känd som bokstaven som
betecknar programmet Automation och
Mekatronik här på Chalmers. Logiskt hade
kanske varit att kalla utbildningen för A helt
enkelt, men A var redan upptaget av
arkitekterna. Valet föll så, helt naturligt, på
bokstaven Z som lär ha ansetts som en fräck
bokstav. Dessutom representerar Z de
komplexa talen, samt finns det en film från
1969 som heter Z. Z är även namnet på en nu
nedlagd tidning, länsbokstav för Jämtlands
län, ett datorspel från 1996, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Zambia,
flera Z i rad, ”Zzzz”, används även ofta som
beteckning för snarkning i tecknad serie, i en
tecknad serie, ”Spirou” är antoganisten en
man vid namn Z. Vad allt detta nu kan ha med
bokstavsvalet att göra…

Z-programmet som till en början hette
Automatiseringsteknik startades 1986 av
legenden Bengt Erik Bengtsson, även kallad
BEB. Denne man brukar hyllas av teknologer
bland annat vid zittningar med en egen sång.
Tyvärr är det en allt för komplicerad sång som
sjungs i någon form av tvåstämmig kanon
som gemene Z-student föga behärskar
Först var Z ett mycket litet utbildningsprogram. Det togs bara in 30 studenter om
året. Z var en lillebror till maskinarna (M).
Siffran ökade dock till 60, sedan 80, sedan
120 och sedan något år tillbaka tas det in ca
140 nya fräscha Z-teknologer om året. Den
här ligan är det nu alltså din tur att delta i.
Välkommen i gänget!

Vi ska krångla till begreppen lite till.
Utbildningsprogrammet Automation och
Mekatronnik lyder under utbildningsområdet
Maskinteknik, Automation och
Mekatronik och Teknisk Design.
Teknologsektionen Automation och
Mekatronik däremot är en del av Chalmers
studentkår. Sektionen drivs av Z-teknologer,
och studerar du vid utbildningsprogrammet
blir du automatiskt medlem i sektionen. På
sektionen finns en mängd kommittéer och
utskott, som till exempel ZØK.

...kondition...
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MOTTAGNINGSKOMMITTÉN
CHALMERS

STUDENTK ÅR

Mottagningskommittén MK består av sju
teknologer som brinner för att samordna
och utveckla Chalmers mottagning. Första
dagen ﬁnns vi på Götaplatsen och visar dig
till rätt sektion, och under mottagningen
arrangerar vi Tivolit, Kappseglingen, Rocken,
Finalen och Cheeret för alla nyantagna.
Vill du veta mer om våra arrangemang eller
hur vi arbetar med Mottagningen så kan du
kika på vår hemsida, eller helt enkelt fråga
oss när du ser oss runtom på campus!
@mottagningskommittén
#mottagningen22

Mottagningskommittén

www.mk.chs.chalmers.se

TRYGGHETSJOUREN 031-772 39 27
Under Mottagningen ﬁnns en jour du kan
ringa dygnet runt om du behöver hjälp med
att hitta rätt väg, vill ha hjälp med att ringa
en taxi eller vill ha någon att prata med när
du går hem.
Lägg in numret i mobilen redan nu så har du
det när du behöver det!

ZØK22
Sedan urminnes tider hade Zakø ett extremt viktigt uppdrag. Efter mycket arbete och slit
lyckades han till slut avsluta det under en underbart grå decemberkväll. Han lyckades samla
ihop ett nytt, helt underbart grått, Znollk, ZØK22. Hans uppdrag var avklarat, men med det
fick han och hans nya Znollk ett nytt uppdrag, att fixa den abzolut bäzta Mottagningen världen
någonsin har skådat.
Om du under Mottagningen stöter på ett gäng med vackert gråa ovvar, skarpa glajjor och vita
scarfs kan du vara säker på att det är Zakø och hans ZØK22. Vi kommer finnas för dig under
hela Mottagningen och se till att du har en så trevlig och rolig Mottagning som möjligt.
Om du skulle känna att du behöver en kram av vår fina Terapeut TiramizHu, någon att prata
med eller om du mot förmodan känner dig illa till mods under något av arrangemangen under
Mottagningen tveka inte att kontakta oss i ZØK22. Vi finns för dig och vi vill inte att någon av
våra underbara Nollan ska må dåligt.
Vi kan upplevas som lite hårda under mottagningen, men glöm inte bort att det är din
mottagning och vi är här för att göra så att du trivs på Z och Chalmers.
Om du undrar över något eller behöver kontakta oss kan du göra det via:
•
Znollk på Facebook
•
znollk på Snapchat
•
Maila oss på znollk@ztek.se
•
Slå en signal till vår jourtelefon: 0730 - 86 45 75
•
ZØKs hemsida: znolllk.se
Ha nu ett fortsatt bra sommarlov så ses vi den 16 augusti på Götaplatsen!
PS. Du har väl fyllt i nollenkäten? Kom igen, det blir kul!

...mammas hemlagade mat...
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Vi i ZØK
General - Zakø

Sedan gamla dar har legenden om Zakø ekat över landet.
Äntligen har profetian börjat utspela sig. Generalen står
nu inför sin största utmaning.
ZØK. Att organisera och genomföra en mottagning för
Chalmers nyblivna Z-Studenter. För att hjälpa honom på
hans resa och för att stödja honom i mörka tider samlade
han ett team. Bestående av de sex ljusaste sinnena som
landet någonsin har sett.
General Zakø är orädd och djärv, kanske lite mycket så.
Men det gjorde ingen uppgift för svår och inget hinder
för utmanande. Vem vet? Kanske har Generalen ett hjärta
av guld under den tuffa fasaden.

Kazzør - Vidan

Lika sant som det finns en färg som är grå, är det den
ökända Dan-släktet som Kazzøren kommer frå’. Varje år
skickas en ny Kazzør (den ena mer ifrågasättande än den
andra) för att efter mottagningen mystiskt försvinna i ett
stort moln av sedlar.
Zakø hittade årets Kazzør ViDan smuggla guld i en ubåt.
Vid första anblick visste Zakø att han har funnit kazzøren
han sökte. Precis som ubåten ViDan befann sig på, gör
inte han mycket ljud, men när han väl hörs så kommer
det märkas. När ViDan inte utför sin plikt som den
exemplariska Kazzør han är, leker han med ett
modellskepp i ett bad av sedlar. Dock som en björn som
sover, ska man aldrig lita på ViDan, se upp så han inte
lägger dina pengar i egen ficka.
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...att någon gång få se resten av Göteborg...

Infochef - Ztikkling

Sedan Ztikklings första dag har alla varit tysta när hon
öppnar sin mun. Det är nämligen så att Ztikklings röst
låter i en annan frekvens som naturligt lockar alla till att
lyssna, vilket är en unik och förbryllande egenskap. I
många år användes denna egenskap för att vägleda andra
och sprida 100% äkta fakta (helt opartiskt såklart), som
ingen vågade ifrågasätta.
En vacker grå dag fick Ztikkling en uppenbarelse. En grå
text syntes i molnen, “ZØK”, och Ztikkling var tvungen
att hitta källan till detta. När hon till sist hittade den grå
sektionen Z , fälldes en enstaka glädjetår. Efter detta
bestämde hon sig för att dedikera sitt liv för ZØK, mer
specifikt för att sprida information för Z-Nollan under
mottagningen, då de annars skulle vara helt vilsna.

Zpønzchäf - Røhan

Förhoppningsvis hamnar man inte i ett möte med Røhan.
Med hans läskiga blick och förmåga att förföra har ingen
kunnat avstå ett avtal. De få människor som överlever
mötet med Røhan är helt förskräckta av rädsla, då han
förtärt varenda liten besparing.
Røhans utmaningen är att övertala alla världens företag
att sponsra Zätas mottagning. De krävdes hela nollk för
att strypa Røhans vilja att få in ALLA sponsorer. Efter
massa kämpande och tejp gick Røhan tillslut med på att
få med NÄSTAN ALLA.

...att inte göra samma tenta mer än 5 gånger...
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Øhlchef - Balder

En regnig höstdag med blixtar och dunder steg Balder
upp mot skyn för att sedan med skrik och fasa dala ner
mot marken igen. Balder kunde inte tro sina ögon när
han fick se vad som fanns på botten, en pastasallad så
god att ingen människa kan ha lagat den. Balder gick på
pilgrimsfärd och for runt till alla världens hörn för att
finna receptet tills han slutligen hamnade hos ZØK där
han som Øhlchef nu ser till att Nollans fat och glas är
välfyllda med precis det de vill ha, pastasallad och øhl.

Terapeut - TiramizHu

Är Nollan i behov av en kram? Då har Nollan hittat rätt!
Det sägs att TiramizHu, vår alldeles egen terapeut, ger
campus bästa kramar. Men hon ger inte bara kramar utan
hjälper Nollan med det som behövs, känner Nollan sig
ledsen, har svårt att hitta hem eller bara vill hålla någon i
handen till första föreläsningen? Då finns TiramizHu där
för Nollan!
TiramizHus ursprung är mycket omdiskuterad, sägnen
säger att hon kommer från kusten vid det Adriatiska
havet, slipad av vågorna till att bli den ultimata
kramisen. Att samtala med TiramizHu avger ett lugn som
endast kan liknas med det som havets skvalpande
bringar. Tillsammans med sin kompanjon MintHu, som
man alltid kan finna på TiramizHus högra axel, har de
aldrig misslyckats med att göra en ledsen Nollan glad.
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...att lyckas sälja alla sina cortégeprogram...

Redaktør - Køda

Enligt tradition i ZØK sparar man alltid det bäzta till sist, nämligen den fantastiska redaktøren
Køda. Redan i ung ålder visade Køda stora färdigheter inom både det ena och det andra, bland
annat att skriva. En annan färdighet hon uppvisade tidigt var hur hon ständigt kämpade för
rättvisan genom att ta från de rika och ge till de fattiga. Ni kanske har hört talas om historien om
Robin Hood? Denna historia var från början en självbiografi skriven av Køda. Dessvärre stals
boken och publicerades av någon annan som ändrade Kødas namn till Robin Hood.
I ZØK är det även tradition att redaktøren ska vara den znyggaste av de alla. Därför reste Zakø
hav och rike runt för att finna denna makalösa skapelse som skulle hjälpa till med att skapa den
bäzta mottagningen någonsin. Kødas första uppdrag som redaktør blev att skapa denna fina
modul du just nu håller i. Såklart fortsätter Køda även med sin kamp för rättvisa och detta görs
inte sällan genom att hon tar klockor och tärningar från de rika och ger till de fattiga.
Under mottagningen kommer Køda hjälpa Nollan med att piggna till på morgonen med en helt
otrolig morgongympa. Detta får man inte missa! Køda kommer även att se till så att Nollans
öron fylls av ljuv musik under hela mottagningen!

...så lite månad som möjligt i slutet av pengarna...
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Mottagningsaktiviteter
Inför mottagningens fyra veckor har vi fixat ett schema fullspäckat med roliga aktiviteter.
Förmiddagarna blir fyllda med skolarbete, medan eftermiddagarna samt kvällarna kommer
vara fyllda med välförtjänta skojigheter för de Nollan som vill. Mottagningskampen är ett
löpande arrangemang där alla Chalmers sektioner kämpar om att kamma hem den
eftertraktade vandringspokalen! Om du sett baksidan av NollKollen så kanske allt ser rätt
kryptiskt ut, vad betyder alla dessa aktiviteter? Här får du information om aktiviteterna. Under
mottagningen kommer Ztikkling med sin underbara stämma ge dig mer information genom
eminenta infningar. (MV står för Mottagnings-Vecka.)
Nollbrickstillverkning - Flera pass
Här får du chansen att visa dig själv på styva
linan och verkligen plocka fram de
egenskaper du vässade under de första åren
på din skolgång, nämligen knep och knåp.
Under de här evenemangen har du chans att
ta det lugnt och prata med dina nya
klasskamrater, phaddrar och samtidigt
tillverka en riktigt fin Nollbricka. Om din
bricka inte är tillfyllest kan du nog behöva ett
snitzigt Gyckel att styla med om du vill ha din
bricka godkänd.

Introzittning - Torsdag MV1
Ett mysigt litet evenemang där dina
Phaddrar informerar er om hur man beter sig
på en zittning.

Phaddergruppshäng - Flera pass
Detta är tillfällen för dig att lära känna dina
phaddrar och din phaddergrupp. Ypperliga
tillfällen att hitta din nya bästa vän.

Hajk - Lördag-Söndag MV1
Efter första mottagningsveckan är man trött
i både huvud och ben, därför tar vi med er
ut i Göteborgs gemytliga skärgård, där ni får
prova på hajklivet lite. Det kommer
anordnas lekar, men ni kommer även att få
chans att slappna av efter en tung första
vecka. Vi kommer även sova över, så glöm
inte snuttefilten.

Chalmersrundvandring - Torsdag MV1
Johanneberg är ett stort område, det är lätt att
gå vilse. Här får du chansen att få bättre koll
på campus, se de monument som Chalmers
kan stoltsera med, och även träffa på
Chalmers andra kommittéer! Efter den här
rundvandringen kommer du kunna Chalmers
bättre än ditt eget anteckningsblock!
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PongZ - Torsdag MV1
Tävla i beerpong med ZIK, det kommer vara
turnering och frispel! Spelas med lättöl.
AmaZing Race - Fredag MV1
ZENITH bjuder in till en Göteborgstur ni
sent kommer glömma!

...lunchföreläsning varje dag...

Introhäfv - Måndag MV2
Øhlhäfv har ingenting att göra med att bli full
eller att supa. Det är en sport där man tävlar
om vem som kan dricka lättøhl snabbast.
Øhlhäfv är en fin gammal tradition på
Chalmers som sträcker sig så långt tillbaka
som 20-talet. Det finns många øhlhäfvarföreningar på Chalmers som häfver allt från
øhl till mejeriprodukter, lökar till baguetter.
På Introduktionshäfvet kommer Nollan få en
guide i hur det här går till, och kanske Nollan
vill utmana någon i denna ädla, chalmeristiska
sport?
Zaloonenöppning - Måndag MV2
På måndagen under den andra veckan
kommer Zaloonen öppnas för Nollan.
Zaloonen är vår vackra sektionslokal, som
från och med nu kommer vara öppen under
hela mottagningen.
Första Zittningen - Tisdag MV2
Det här är din första ordentliga Zittning! Du
kommer få mat, dryck, och en hel del
underhållning. Det här är en fin sittning, så ta
på dig finkläderna!
Tivoli - Onsdag MV2
Campus förvandlas till ett litet tivoli för en
dag
Cowboygasque - Onsdag MV2
YEEEHAAAW! ZEXET arrangerar
Cowboygasque. För bästa möjliga upplevelse
rekommenderas utklädnad. Kanske kommer
självaste Lucky Luke dit!
Combine - Torsdag MV2
Häng med till företaget Combine och delta i
olika aktiviteter! Under kvällen kommer det
även bjudas på mat.

Mottagningskampen:
Kappsegling - Fredag MV2
Under kappseglingen är det
dags att visa resten av Chalmers
vilken sektion som snabbast tar
sig fram i Göteborgs kanaler
med sin egenbyggda flotte. Kom och heja på
dina klasskamrater!
BAZTU - Fredag MV2
Följ med ZEXET och DaltonZ till Chalmers
egna bastu ute i skogen! Det blir grillning,
tävlingar och bastande. Kvällen avslutas sedan
med en zittning!
Nollkalaset- Lördag MV2
FestU annordnar de största festerna på
Chalmers. Under mottagningen kommer det
vara 2 fester, detta är en av dem. Kårhuset
görs om för att få plats med så många
festprissar som möjligt och det festas en bra
bit in på småtimmarna.
Inkastet - Söndag MV2
Nu är det dags för fotbollssugna Nollan att
visa vad de går för i en alldeles fantastisk
fotbollsturnering!
ZØKsZuperhemligaZittning - Måndag
MV3
Efter denna zittningen kan saker komma att
ändra sig...
Detta vill Nollan verkligen inte missa!
Zpelkväll - Tisdag MV3
Zpel bjuder in till Zpelkväll för alla
spelssugna Nollan.
JämZkojj - Onsdag MV3
Efter en vecka av skola och aktiviteter är det
dags att koppla av med lite gött häng med
klassen där du lär känna JämZ.
Aktiviteter och käk utlovas.

...att få 5:a i åtminstone en kurs...
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Pubrunda - Torsdag MV3
Alla 20 sektionspubar på Chalmers har öppet,
du får gå runt med dina phaddrar och se var
alla sektioner håller hus. Sväng gärna förbi
Zaloonen. Missa inte DaltonZ som står och
säljer sina populära DaltonZ-burgare. Hur
många Zlaktarburgare orkar Nollan?
ArgZ/ZIK Fredag MV3
Kom och grilla med Zätas
Arbetsmarknadsgrupp och idrottskommité!
ZOKs årliga - Lördag MV3
Även i år kommer denna traditionsenliga
zittning äga rum. Nollan kan förvänta sig
superb mat av världens mest superba
skapelse, vars superbitet enbart överträffas av
matens variation.
Zkumgasquen - Lördag MV3
Denna välbesökta gasque är otroligt
uppskattad under mottagningen. Ett zkumt
arrangemang, utan zkumma typer. ZØK och
ZEXET rekommenderar znorkel!
Mottagningskampen: Rocken - Söndag
MV3
En av deltävlingarna i Mottagningskampen,
ett lag från varje sektion ställer upp och
framför låtar. En kväll full av skrik,
applåder, visslingar och KONSERT!
Olympizka Pyjamazzpelen med Elekto Måndag MV4
Under måndagen MV4 kommer Nollan få
träffa andra Nollan från E-sektionen. Här
kommer ni delas in i blandade lag och tävla i
de Olympiska Pyjamazzpelen.
Tenta 101 - Tisdag MV4
SNZ visar för Nollan hur en tenta går till och
ger lite tipz och trickz om vad man ska
tänka på!
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ZENITH-släpp - Tisdag MV4
ZENITH har släppt nytt media! Kom dit
för en kväll fylld med skön läsning och
smörgåstårta!
DaltonZzittning - Lördag MV2
DaltonZ arrangerar en otrolig zittning för
Nollan. Detta vill Nollan inte missa!
Mottagningskampen: Finalen + Cheeret
Torsdag MV4
Den ultimata utmaningen för Nollan. Under
en eftermiddag beger sig hela Z ner till
Lindholmen för att en gång för alla göra upp
med de andra sektionerna. Z kommer att även
i år ställa upp med bästa tänkbara lag. Allt för
att försvara den gråa färgen. På plats kommer
även Chalmers studentkårs centrala föreningar
och kommittéer finnas på plats. Detta är en
chans att lära känna dem.
Finalzittning - Fredag MV4
Detta är den finaste zittningen under hela
mottagningen. Leta fram dina finaste kläder
och fira att du klarade av alla 4 veckor! Nu
är det bara plugget som återstår.
Phadderförfest - Lördag MV4
För sista gången under mottagningen samlas
vi med våra phaddrar och har lite myz innan
Nollfinalen.
Nollfinalen - Lördag MV4
Mottagningens andra, sista och
största FestU-kalas!
Nolluppdragsredovisning och
gött häng! - Söndag MV4
Nu när mottagningen är över ska
Nolluppdragen redovisas! Detta görs under
söndag följt av utomordentligt umgänge och
grill där vi tar en sista stund och minns
mottagningen tillsammans.

...en egen flasköppnare...

Chalmers Zektioner
På Chalmers finns inte enbart Z. Det finns faktiskt en hel uppsjö av sektioner! 16 stycken om
man ska vara mer exakt! (17 om man räknar med Doktorandsektionen.)
Alla sektioner har varsin sektionsfärg och varsitt skyddshelgon vilket visas på bilden till höger.
Vad tror du Nollan? Kommer du hinna hälsa på alla andra sektioner under mottagningen? Om
du tror att du hinner det, kryssa för de du hälsat på i bilden på sidan till höger!
Viktigt på Chalmers är att du inte talar ner någon annan sektion, men du får gärna tala upp
Z:a! Vi är ju trots allt de som står kvar!
Något annat att tänka på är att du INTE får trampa på Lucky, han sitter på vänstra eller högra
sidan av trappan beroende på var du kommer ifrån. Under mottagningen kommer vi underlätta
så att du inte gör detta misstag, då att trampa på honom kommer resultera i att du kommer
kugga de kommande 7 tentorna på Chalmers, och det är inget någon av oss vill.
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...fria rikssamtal...

SKYDDSHELGON & SEKTIONSFÄRGER
A-Arkitet
Röd

Æ-Affärsutveckling och
Entreprenörskap
Limegrön

D-Datateknik
Orange

E-Elektroteknik
Gul

F-Fysik
Svart

G-Globala
system
Petroleumblå/
sandgul

H-Ingenjörstekonlogsektion
Cerise

I-Industriell
Ekonomi
Lila

ITInformationsteknik
Turkos

K-Kemiteknik
Grön

KfKb-Bioteknik samt
Kemiteknik
med Fysik
Svart/Grön

M-Maskinteknik
Brun

Sjö-Sjösektionen
Marinblå

TD-Teknisk
V-SamhällsZ-Automation
Design
byggnadsteknik & Mekatronik
Bordeaux/Silver Blå
Grå

...att du hade läst mer förra veckan...

20

Idolbilder
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...att kunna flyga lika högt som Infochefen...

Idolbilder

...WolframAlpha Pro Premium...
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Zätas kommitéer
Samtliga sektioner på Chalmers har kommittéer och/eller föreningar. Dessa existerar för att
teknologen skall trivas. Ett exempel på en sådan kommitté är ZØK. På följande sida kan du
läsa om Zätas egna kommittéer samt Zätas enda förening, Zpel. Varje år har dessa kommittéer
azpning. Under den här tiden kommer du kunna prova på hur det är att sitta i kommitté, se lite
vad man gör. Och vem vet, nästa år är kanske du den nya Zaloonchefen.
Förutom de kommittéer som finns på Zäta, finns det även kommittéer på kåren, dessa pysslar
med allt från ballongflygning till øhlhäfvning. Du kan läsa mer på kårens hemsida:
chs.chalmers.se
Om du vill veta mer om Zäta och dess organ kan du gå in på: ztek.se
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...en overall som inte stinker...

Ztyret
Hej! Det är vi som är Ztyret, Z-teknologsektionens styrelse. Vi representerar dig och alla
andra Z-teknologer inom kåren och gentemot Chalmers. Man kan säga att Ztyrets arbete till
stor del består av att hålla ihop sektionen och skapa god gemenskap. Detta gör vi bland annat
genom att samordna sektionens dagliga arbete samt att vi sammanlänkar sektionens alla
kommittéer.
Ztyret är även ansvariga för sektionens högst beslutande organ, sektionsmötet. På mötet
informeras du om vad som händer på Z och Chalmers. Där fattas även viktiga beslut rörande
sektionen. Du har självklart rösträtt och bör närvara! Din närvaro gör skillnad, både för dig
personligen men också för Chalmers.
Tveka aldrig att höra av dig till Ztyret om du känner dig förvirrad, vi kan svara på de flesta
frågor eller dirigera er åt rätt håll! Du kan nå oss lättast på ztyret@ztek.se.
Väl mött!

...att miniräknaren inte lägger av under tentan...
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DaltonZ
DaltonZ är Chalmers roligaste och gråaste PR-kommitté! Vi är ett trevligt gäng som
säkerställer att Z-studenten alltid har något riktigt kul att se fram emot. Spana efter våra
vackert gråa overaller med fräna svartgula revärer så hittar du snart en äkta DaltonZ!
Vi vill, precis som du, att tillvaron på Zäta ska vara fantastiskt rolig och anordnar därför
häfv, pubar, sittningar, LAN och mycket annat skoj. Vi älskar dessutom att grilla och
serverar Chalmers godaste burgare!
Revolverman: Livet är härligt, något annat
som är härlig är vår revolverman och
ordförande Dizco. Han är en mästare på möten
och att boka grupprum. Att även se till så att
övriga DaltonZ gör sitt jobb är ett uppdrag
han bemästrat med stor begåvning.
Fifflare: Att hantera pengar är en sed som
ingen av oss lärt, förutom vår fifflare
HumAnna. Han ser till att DaltonZ har pengar
till sina magiska arrangemang och att alla kan
förverkliga sina önskningar.
Bryggare: Till spritbolaget ränner vår
bryggare Yuzu för att köpa in den dryck som
behövs till pubar och zittningar. Hon ser till att
ingen på zäta behöver gå törstig när DaltonZ
håller i rodret.

Tjallare: Det satt en DaltonZ med photoshop,
och denna DaltonZ heter Zhonk och är vår
eminente tjallare. Han ränner runt i Chalmers
korridorer med affischer och ethernetkabel och
lockar människor till alla våra fantastiska arr.

Zlaktare: I natt vi drömde något som vi aldrig
drömt förut. Vi drömde om vår zlaktare Znack
som ser till att det alltid finns något gott äta på
våra arr. Znack har även koll på att lövbiff inte
är vegetariskt, det är veganskt såklart!

Trixare: När budgeten småningom är slut och
kassan blivit tom, vänder vår trixare Zierra
den upponer, och hittar dekor ändå. Detta
gör han så bra att DaltonZ-arren sägs vara de
snyggaste på hela Chalmers.
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...att tentan var typad...

ZEXET
ZEXET är Zätas zexmäzteri och vårt uppdrag är att arrangera zittningar, pubrundor och
Chalmers största och bästa gasquer. Till exempel håller vi i Zkumgasquen, som tar plats
under mottagningen, hela dansgolvet fylls med underbart, fluffigt zkum.
Zexmästare: Pyzen har koll på ZEXETs
medlemmar och ser till att det som ska göras
blir gjort inom hyfsad tid. Detta helikopterperspektiv har dock en svag punkt-hennes
egna ägodelar. Hittar du en kvarglömd
cowboyhatt vet du alltså vem du borde
ringa…

Kalazchef: Tukk gillar kalaz och gött tuggkk.

Kazzör: Cash is king! Detta är något som
Gurgel lever upp till dagligen. Gurgel styr och
ställer när det gäller ekonomin och han ser till
att varje öre spenderas väl för allt skoj som
ZEXET arrangerar.

Phixchef: Vad vore ett partaj på Chalmers
utan ljud och ljus? Ingen vet. Prizma ser till
att varje ZEXET-arr blir en lysande
tillställning, att det hörs långa vägar och är en
fröjd för ögat genom passande dekor.

PR-chef: Groot ser till att du kommer på
diverse festligheter genom att sätta upp finfina
posters. Kikar du riktigt noggrant kanske du
nästan ser de timmarna som spenderats bakom
Photoshoptutorials.

Øhlchef: Behöver du någon som kan vattna
strupen på dig? Då är det bRandy du ska
vända dig till. Du hittar han på diverse barer
där han svänger ihop läckra drinkar, kalla øhl,
rökiga whiskeys och ett urval av alkoholfria
alternativ.
Gourmetchef: QP hör ni, kan det vara den
utsökta hamburgaren från McDonalds? Nej
det är gourmetchef QP såklart!. Går du
någonsin med en kurrande mage kom då bara
ihåg, QP löser biffen.
Ztallchef: Zhell med sina logistiska
kunskaper får den tyska militären att
skämmas. Flytta saker höger vänster, upp och
ner gör han med glädje inför arrangemang.
Men kom ihåg en lat man bär hellre ihjäl sig
än att gå två gånger!

...egenskrivna formelsamlingar på tentan...
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ZENITH
Var hälsad blivande Z-Nollan! Först och främst vill vi gratulera er till antagningen och vi är
tämligen glada för att ni valt att ansluta er till just oss på Automation och Mekatronik.
Det är vi som är Zenith! De andra kommittéerna brukar säga att vi är den mäktigaste kommittén
vilket vi är villiga att hålla med om. Vi har trots allt hand om sektionens media och styr därmed
vilken information som kommer ut till sektionen, och vilken som inte gör det. Vi publicerar de
mest kontroversiella skrifterna under de mest opassande tiderna och kommer undan med det
genom att täcka över det med något annat, nästan lika kontroversiellt. I stort gör vi lite vad vi
vill och censurerar det som är kontroversiellt.
Vårt arbete består av att testa och skriva om viktiga, och mindre viktiga saker för att sedan
publicera allt i en tidning som ges ut på våra zläpp. På zläppen kommer det även finnas
zmörgåstårta och även diverse jästa drycker, om serveringstillståndet godkänns. Under
mottagningen kommer vi släppa en särskild tidning i form av en nollspezial (mäktigt!) så se
till att dyka upp på zläppet för att inte missa den! “Venire possit esse fun” Sammanfattningsvis
kommer vi göra allt för att guida och underhålla alla z-teknologer under studietiden, samtidigt
som vi har så kul som möjligt själva.
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...läsvecka ett varje vecka...

Zåg
ZÅG är Zätas rustmästeri och består av fem spralliga filurer i gråa arbetsbyxor. Vi är ansvariga
för Zaloonen. Vi ser till att Zaloonen hålls ren och fin, samt att den är tillgänglig för
arrangemang av alla slag. Vi sköter även alla renoveringar av Zaloonen ifall något skulle gå
sönder eller om vi vill göra vår fina sektionslokal ännu finare.
Rustmästare: Trazzel är Rustmästare i ZÅG.
Rustmästaren är ordförande och ansvarig över
bokningar på Chalmers finaste sektionslokal.

Rackare: Valz är Rackare i ZÅG och är
den som ser till så att alla som hyr Zaloonen
städar efter sig annars får de depp av rackaren.

Borgare: MackaPär är Borgare i ZÅG och är
den som är ekonomiskt ansvarig för
kommittén. Han är även den som behöver
hålla de andra i schack när de vill köpa
“roliga” saker som inte är gafflar.

Partynisse: Krøkt är partynisse i ZÅG.
Partynissen är den partajigaste posten i hela
ZÅG. Partynissen ser bland annat till att
Zaloonen renoveras och att lokalen har den
modernaste finishen på hela Chalmers.

Hustomte: FräZ är Hustomte i ZÅG.
Hustomten ser till så att Zaloonen alltid är
i toppskick och är expert på att ta hand om
veckostädare oavsett hur förvirrade de än är.

...att någon gång få använda högra hjärnhalvan...

28

ArgZ
Howdy Nollan! Dessa välklädda dam och
herrar du ser framför dig tillhör givetvis
Z-sektionens arbetsmarknadsgrupp även
kallad ArgZ.
Jaha vad spännande, men vad innebär det
frågar du!
Vad kul att du frågar, vi arbetar med näringslivet för att ge studenter och företag chansen
att komma i kontakt med varandra. Detta
för att du ska få det lättare att söka jobb i
framtiden och få känn på vilka företag som
intresserar dig.
Detta gör vi genom att arrangera lunchföreläsningar, företagskvällar, studiebesök,
afterwork, mässa och massa annat. Viktigast
för dig just nu är att känna till att vi under
mottagningen arrangerar ett Äventyr med
ArgZ, vilket kan vara det bästa på hela mottagningen!
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I november kommer vi i ArgZ tillsammans
med maskinteknologernas arbetsmarknadsgrupp MARM att anordna den årliga
ZMART-dagen. Det är en mässa där du som
student kan mingla med företag relevanta för
din utbildning, söka sommarjobb, deltidsjobb
eller tävla om vem som snabbast fått smaka
ur alla företagens godisskålar. För den som
inte nöjer sig med att gå på mässan går det
även att anmäla sig som ZMART-värd! Som
ZMART-värd får du en mer personlig kontakt
med ett företag som du hjälper bygga upp
deras monter och orientera sig under mässan.
Som tack får du sitta med detta företag under
denna exklusiva banketten som sedan hålls på
kvällen. Ett väldigt bra sätt att få en fot in och
lära känna de företag som intresserar dig!
ArgZ vill hälsa er välkomna till många fina år
på Chalmers med oss på Z. Från oss alla till er
alla, en riktigt god ju… mottagning!
Anton, Aron, Gustav, Gustav, Sandra,
Vilgot och William.

...en egen kaffekopp...

ZIK
ZIK Chalmers bästa idrottskommité ser till att Z-studenterna får chansen att delta i
aktiviteter för rörelse och välmående. Med oss kommer alla som är med på våra
torsdagsträningar komma i toppform eller i alla fall ha kul. Under sen höst- eller tidig
vårtermin kommer vi arrangera en skidresa där massa skid- och brädåkning utlovas
(afterski efteråt har väl ingen dött av).
Bøzze, Lagkapten/Ordförande: Bøzze är
bossen och ser till att allt är ordning och reda.
Oavsett om det är planering av skidresa eller
torsdagsträning ser Bøzze till att inget missas.
Med sina sjuka talanger inom sportvärlden
kommer det aldrig bli en tråkig dag eller
förlust för Zäta.
Zjuan, Lirare: Zjuan är den som har svaret
på frågor eller funderingar om ZIKs
arrangemang. Behöver ZIK tillgång till
lokaler för sina arrangemang så ser han till
att de bokas. För övrigt lirar han flera sporter,
framför allt på TT!

Znoken, Kazzör: Stålar, jo det är Znøkens
grej. Högre prioritering än varje tjej. När
pengar efterfrågas löser Znøken sitt. Men
fråga inte om det är vitt…
Zøder, Taktiker: Armbågen är rätad,
pingisbollen är i handen och iväg flyger
Zøders boll och landar mitt i prick i glaset.
Hans kunskaper innefattar inte bara beerpong
däremot. Ibland kan även Zøder komma med
pricksäker information på ZIKIK om veckans
TT.

Zhezoz, Reseledare/Skidreseansvarig: Se
upp i backen annars får du tusen hål i nacken.
Med skidor, snowboard, snowracer eller annat
godtyckligt föremål kommer Zhezoz farande
i en jädra fart, ZIK:s reseledare som ser till att
skidresan blir årets höjdpunkt oavsett om man
gillar snö eller inte.
Zparta, Materialare: När det kommer till
klubba och boll, är det Zparta som har koll.
När Nollan vill låna kubb, kommer hen till
mig. Zparta säger sällan nej. Jag ser till att
matchtröjor och vattenflaskor är rena. Så var
det med det tjena tjena.

...att få soffan i hörnet...
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SNZ
Hej!
Vi är SNZ och arbetar med att kvalitetssäkra utbildningen på Z! Det innebär både ett långsiktigt
strategiskt arbete för att förbättra kurser och programplaner mellan åren, samt att löpande
arbeta med problem som uppstår under kursens gång.
Om det någon gång uppstår problem i en kurs, eller om du har förbättringsförslag kommer vi
kunna hjälpa dig. Under mottagningen arrangerar vi bland annat introprogrammeringen, som
har varit mycket uppskattad tidigare år och rekommenderas starkt för de som inte programmerat
innan.
Vi har öppna möten en gång i veckan över lunch dit ni är välkomna om ni har något ni vill
ta upp, om ni är nyfikna, eller helt enkelt vill ha några att luncha med. SNZ håller också
löpande i arrangemang för att uppmuntra studenter i sina studier.
Vi vill också passa på att berätta om kursutvärderingen som kommer skickas efter varje
kurs där DU har möjlighet att anonymt uttrycka dina åsikter och tankar som uppstått genom
kursens gång
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...att slippa luncha på Gibraltargatan..

Zpel
Zpel är Zätas spelutskott. Vi anordnar zpelkvällar varannan vecka, traditionellt har dessa
hållits på onsdagar. Under zpelkvällarna får ni chansen att spela olika brädspel och ni kan
även avnjuta en tallrik varm mat till inköpspris. Vi har många, många spel, så det bör finnas
något som passar för just dig. Det går även att låna spelen på skoltid ifall du känner dig sugen
på en snabb omgång Catan eller liknande. Kom gärna förbi en zpelkväll så ska vi se till att du
får en trevlig upplevelse med god mat och gott sällskap.
Vi anordnar även ibland online evenemang som tillexempel en minecraftserver för
sektionsmedlemmar. Utöver detta arrangerar vi även sp(h)eldagar varje läsperiod, med andra
spelföreningarna som finns runt om på Chalmers. Vi är även med och anordnar LAN med
DaltonZ som hålls en gång i halvåret.
Med detta vill vi hälsa dig varmt välkommen till Zäta och stor framgång i dina studier och
övrigt studentliv.

...att kunna alla sektionens zittningsvisor
utantill...
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JämZ
Hej Nollan! JämZ här, vi är sektionens jämlikhetsutskott! Tillsammans med SAMO (en som
sitter i Ztyret) har vi ansvar för att studenterna mår bra och trivs här på campus. Vi jobbar med
jämlikhetsfrågor och anordnar event som föreläsningar med syfte att upplysa om jämlikhet och
skapa trygghet och välmående i alla sammanhang kopplade till högskolan. Vi finns även här för
dig som bara vill prata eller undrar över något. Dessutom släpper vi en välmåendeenkät varje år
för att se hur det ligger till på sektionen och var vi behöver lägga vårt fokus.
Vi vill hjärtligt välkomna dig till vår fina sektion här på Chalmers och hoppas du kommer
trivas lika bra som vi gör!
Puzz o kram,
JämZ
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...att lyckas ta sig från skolan...

Intrezzeklubben
Nämen halloj där Nollan! Det är vi, Intrezzeklubben!
Vi har det mycket ärofyllda och viktiga uppdraget att se till att alla vill gå på sektionens
sektionsmöten. Oj då, det lät nästan som en omöjlighet kanske du tycker? Men frukta icke! Med
hjälp av en förfinad teknik som bara munkarna i dem mest svåråtkomliga delarna av
Amazonasskogen bara lär ut är detta en barnlek. Det tog många år att förfina denna teknik och
det är få de lär ut denna mycket otroliga och fenomenala teknik till. Med våra vackra hattar,
kahoot och lotteri med ypperliga priser som kan få vem som helst att tappa hakan ser vi till att
varje sektionsmöte blir oförglömligt. Men vilka är vi då?
BESSERWIESSER
Ser till att Lesserwiesser
1 o 2 gör något.
LESSERWIESSER 1
Äter kakor, kahootar och
fixar maxade priser
LESSERWIESSER 2
Äter kakor, kahootar och
fixar maxade priser
(Och ja, vi antecknar också)

...att lyckas samla ihop fler än 50 pennor på
CHARM-dagarna...

34

Z-foto
Tjeblixten blivande Z:a student!
Det är vi som är Z-Foto och först och främst vill vi välkomna dig till programmet Automation
och Mekatronik här på Chalmers. Men välkomnanden har ni nog fått nog av vid detta lag så vi
berättar istället lite om vad vi gör.
Precis som namnet antyder så fotar vi. Vi är nämligen sektionens fotoutskott. Oss känner man
igen då vi ofta kommer med kameran i högsta hugg till sektionens arrangemang. Vi ansvarar
nämligen för att föreviga de arrangemang som kommittéer på sektionen håller i. Detta innebär
att vi fotograferar sittningar, pubar, tidningssläpp och mycket annat gött häng. Vi fotograferar
även profilbilder och gruppbilder till sektionens kommittéer.
Vad händer med bilderna sen då? Bilderna som tas under dagen/kvällen delas främst med den
kommitté som höll i arrangemanget. Skulle det vara så att man vill få vissa bilder skickade till
sig privat, kan man fråga lite snällt så löser vi det.
Vi kommer även att finnas på plats under eran mottagning, för att ta lite härliga bilder och
föreviga det som kan vara det bästa på hela din Chalmerstid.
Hoppas vi ses efter sommaren, och komihåg tre saker.
1. Att alltid le framför kameran.
2. Att en sälfi är bättre än ingen selfi.
3. Skånska är bra.
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...att hålla sig alert genom en hel föreläsning...

Idolbilder

...extrapris på znabbnudlar...
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Studievägledare
Hej!
Jag vill hälsa Dig välkommen till
Chalmers – och programmet Automation och
mekatronik (Z)! Mitt namn är Anders Ankén
och jag är studievägledare för Z.
Mig kommer du att träffa under hela din
studietid här, från första dagen fram till dess
att det är dags för examen!
Som studievägledare hjälper jag dig med
eventuella frågeställningar som kan uppstå
under studietiden. Det kan gälla allt från
frågor/funderingar kring studier, kurser,
examen men också när det gäller fysisk och
psykisk hälsa, mående, välbefinnande,
framtidstankar, livssituation och mycket mer.
Studievägledaren på Chalmers är
studentens närmaste samtalsstöd och har
tystnadsplikt. Min främsta uppgift är att stödja
och stärka er studenter i er resan mot examen.
Helt enkelt är du välkommen till mig med
såväl stora som små frågor!!
Välkommen!
Anders Ankén,
Studievägledare
031-77 26 722
anders.anken@chalmers.se
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...ett större studentrum.

Programansvarig
Välkommen till Chalmers och Z-programmet.
Framför dig har du några intensiva år av
studentliv och vi är många som
konkurrerar om din tid med lärorika och
skojiga aktiviteter. Som programansvarig
leder jag ett arbete med att kontinuerligt
utveckla Z-programmet så att det fortsätter att
vara en konkurrenskraftig och modern
ingenjörsutbildning som ger dig och dina
medstudenter förutsättningar att bli
framgångsrika ingenjörer. Men det räcker inte
bara med en bra utbildning. Du måste också
lägga ner mycket möda på dina studier.
Mellan varven av hårt arbete krävs också
vattenhål och Chalmers har ett rikt studentliv
som erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter i
de flesta smakriktningar. Det är till slut
helheten som räknas och som Chalmersstudent får du själv ta ansvar för dina studier
och det gäller att hitta en lagom blandning
mellan de konkurrerande aktiviteterna.

Det händer mycket inom Z-as teknikområde
och kurserna blir snabbt omoderna. Därför ses
de över varje år och förbättras ifall det är
nödvändigt. Den viktigaste informationskällan
till denna förändringsprocess av Zprogrammet är återkoppling vi får från
Z-studenterna som gått kursen. Snart är du
med i den gruppen och du kommer också vara
en källa till förändringar på det program som
du inte ens har börjat på. Snacka om att det
händer saker.
Än en gång välkommen till Chalmers, och
lycka till både med studierna och med
chalmerslivets mer lättsamma sidor.
Petter Falkman

Det är mycket spännande som väntar dig
på Chalmers. Du kommer läsa kurser som
undervisas av lärare från olika instutioner, var
och en med sin vetenskapliga och tekniska
specialité. Utbildningen börjar med en bred
introduktionskurs som ger en översikt av
Z-utbildningen och Z-området. Därefter blir
kurserna smalare och behandlar typiskt ett
teknik- eller vetenskapsområde.

...att det fanns fler baguetterior...
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Lucky Luke
Zätas alldeles egna skyddshelgon är ingen
mindre än Lucky Luke, cowboyen som drar
snabbare än sin egen skugga! Som alla vet
gillar Lucky att hänga i Zaloonen, och
eftersom Z-teknologer är minst lika coola som
Lucky (i alla fall nästan) gillar vi Zaloonhäng
vi med.

Som enda sällskap har Lucky sin häst Jolly
Jumper och hunden Ratata. Den sistnämnda
har fått en sång uppkallad efter sig, vilken är
något av en favoritsång på Zäta! Jolly Jumper
är bland de smartaste hästar du kan tänka dig.
Han har bland annat setts spela schack och
ryckta och sadla sig själv.

Lucky Luke är en riktigt grym kille, han
håller sig mest för sig själv och håller alla
elaka skurkar i Vilda Västern i schack. Tack
vare hans förmåga att dra sina revolvrar så
otroligt snabbt anlitas han allt som oftast för
att genomföra farliga uppdrag och fånga Vilda
Västerns förrymda fångar.

Författare till böckerna om världens bästa
skyddshelgon är den belgiske serietecknaren
Morris, som skapade den första boken 1946.
Senare i serien får Lucky Luke ett gäng
ärkefiender i form av bröderna Dalton, som
är inspirerade av en liga som rånade tåg och
banker i USA under slutet av 1800-talet. Detta
gäng kommer du träffa under mottagningen,
men de är trevligare än du kan ana.
För den som inte visste det så är även Lucky
Luke inspirerad av en faktisk person, en
sheriff vid namn Lucciano Lucarno. Han
växte upp i Missouritrakten men hade
italienskt påbrå.
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...mamma...

Den heliga Ø-Brickan
Nollbrickans praktiska värde är stort, ty där
står ditt namn, så att alla med någorlunda
synskärpa kan kalla dig rätt sak utan att sväva
på målet. Dessutom är det en bra hjälp för
att du ska kunna lära dig åtminstone ett tiotal
namn på dina klasskompisar. Eftersom dina
klasskompisar också har grå Nollbrickor är
det lätt att skilja dem från andra sektioners
Nollan, som det kommer att vimla av.
Göteborgarna blir glada när de ser en Nollan,
och pratar gärna med dig på spårvagnen om
när de själva var Nollan 1949. En Nollbricka
är en finurlig liten tingest som du själv
tillverkar av kartong, snöre och målarfärg.
Den lyser vackert grå och hänger om din hals
under hela mottagningen, om du vill.
De första kvällarna samlas din phaddergrupp
någonstans i vår gudomligt sköna skola för att
göra Nollbrickor och ha kul. Dina phaddrar är
experter på att göra Nollbrickor och kommer
att bistå dig med muntra tillrop. Din nogsamt
hopknåpade bricka ska så snart den är färdig
och du har hittat på ett roligt, spännande eller
bara väldigt bra gyckel godkännas av NollK,
och då gäller det att ha varit riktigt noggrann.
I de fall NollK icke anser Nollbrickan vara
värd ett godkännande, ges brickan tillbaka och
Nollan får vackert sätta sig och åtgärda alla
dess fel.

Skulle Nollbrickan gå sönder får Nollan göra
en helt ny. Andra veckan dubbelt så stor,
tredje veckan pi gånger så stor... om du vill.
Vid godkännandet av Nollbrickan må NollK
påverkas med gåvor eller allra helst ett
mycket roligt och väl genomfört gyckel som
får Nollans alster att framstå som en fullt
värdig Nollbricka...
Nollbrickan har rutor på sig (som du noggrant
målat) och i dem får du små stämplar när du
varit en riktigt flitig Nollan. Det är fint att ha
många stämplar på sin Nollbricka. Vill man
briljera ordentligt kan man vid flera tillfällen
utmana NollK i olika tävlingar. Chansen finns
att man vinner snygga och unika pins som
man kan utsmycka sin bricka med. Är du
riktigt skicklig har du snart en bricka med mer
bling bling än vad 2 Chainz har. Men en liten
varning, du måste sätta brickan på spel för att
kunna delta.
Du bör alltså bära Nollbrickan dygnet runt
under hela mottagningen. När du idkar våt
hygien såsom dusch, bastubad eller havsbad
må brickan heller ej tas av. Mången är den
Nollan som efter baztukalaset endast haft lite
papier maché på bröstet som ett minne av sin
kära Nollbricka

...en personlig kock...
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Alliancen.se

Kødas Koolaste Kort

...korridorskamrater som inte norpar dina
CornFlakes...
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Zittningsregler
§1 Innan Ni sätter Er, förvissa Er om att Ni
är bjuden.
§2 Det är STRÄNGT FÖRBJUDET att låta
maten tysta mun, men:
§3 När toastmastern talar är man tyst. När
toastmastern påkallar uppmärksamhet har
man tre ord på sig att avsluta pågående
samtal. Om det dock skulle vara så att man
har halva inne må man nyttja fem ord för att
avsluta konversationen (gäller båda könen).

§11 Mat får endast brukas på det sättet det
var tänkt och det finns inget som heter att
mata någon på avstånd.
§12 Det är strängt förbjudet att hålla sitt
goda humör för sig själv.
§13 Tempo ropas om zittningen går för
långsamt. Används med tillförsikt.
§14 Det finns ingen alkohol-häst på
Chalmers.

§4 När toastmastern tar upp en sång sjunger
man. Samma sång som toastmastern.

§15 Under zittning så är det strängeligen
förbjudet att vistas under borden.

§5 De som känner sig osäkra ifråga om
sången, torde hålla sig en takt före så att ingen
blir efter när slutet av sången nås.

§16 Undvik trängsel under borden, håll till
höger.

§6 Om man inte kan sången man ombedes ta
upp, ta upp den ändå och inled sången med ett
högt och tydligt ”för...”.
§7 Den som ej har medfödd sångröst äga
ändå rätten att efter bästa förmåga deltaga i
sången.
§8 När servering sker tas inga sånger eller
skålar upp.
§9 Var och en äter på sin egen tallrik, men
blir det tomt på fatet, låna från vänster.

§17 Det är obligatoriskt att prata med sina
bordsgannar.
§18 Medhavd mobil eller annat föremål
som avger ljud beslagtages och återlämnas,
kanske om du är riktigt snäll, nästa dag.
§19 Ät som om det var ert sista mål, men
förtär ej mer än ni med våld kan tvinga i er.
§20 Intagen föda får ej återlämnas.
§21 Klagomål på maten framförs till kocken
som är den gigantiska mannen med köttkniven

§10 Chalmeristen lyder tyngdlagen.
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...aldrig mer behöva säga “Nästa läsperiod“...

§22 Kontrollera att era bordsgrannar ej nyttjar
rusdrycker så att de får suddiga ansikten.
§23 Blir man borta för länge från sin plats
riskeras både dryck och mat till bordsgannar.
§24 Klädsel rekommenderas.
§25 Här inne röker vi utomhus.

§36 Man tager plats vid bordet
först efter att toastmastern
(alternativt värden) har gjort
detta eller gett en tillåtelse. Tills
dess står man bakom sin stol
och konverserar med sina
närmaste bordsgrannar.

§26 Rökning tillåts först när kaffet serveras.

§37 När man har med sig en bordsdam så har
man denna till höger om sig, således har
damerna sin bordskavaljer på sin vänstra sida.

§27 Dörrar med höga trösklar kallas fönster,
de går man ej ut igenom.

§38 Man kan vara bordsdam/bordskavaljer
oavsett vilket kön man är.

§28 Försök att se glad ut, även om du har
utseendet emot dig.

§39 Under senare delen av kvällen brukar
den fina halvcirkel-skålen börja användas
flitigt, dock får man vara noga med
hastigheten som denna skål förs i för att inte
försöka låta bordsgrannen dricka på avstånd.

§29 Vill man gyckla väntar man till sådant
tillfälle påkallas, vanligen i slutet av
zittningen.
§30 Det rekommenderas att man går hem
med samma person som man kom med.
§31 Kvarglömda gäster kan återfås mot
beskrivning.

§40 Att dricka på avstånd finns det heller
inget som heter.
§41 Springande från bordet skall försöka
minimeras till det yttersta, bordet kommer
alltid ikapp en ändå.

§32 Man måste kunna ta sig för egen maskin
till zittningen.
§33 Man måste kunna ta sig för egen maskin
därifrån.
§34 Om alkohol förtärs är rådet ”Varannan
vatten” enbart verksamt tills dess att resten
av världen börjar vingla, då bör detta bytas ut
till den mer enkla varianten ”vatten”. Rådet
bör även appliceras om man bara dricker läsk.
Tänder är bra att ha.
§35 Mat får inte börja förtäras
innan Livet har tagits upp.

...att ha en granne som ger dig matlådor...
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§42 Att skåla är inte lika enkelt som man tror, här förklaras hur du gör! Vid
zittningar där bordsdam och bordskavaljer inte är förbestämda är det fullt
tillåtet att försöka skåla med de som tittar mot en först tills dess man har
listat ut om man är bordsdam eller bordskavaljer
För bordsdam:
Man börjar givetvis med att lyfta glaset! Därefter lyfter du glaset mot din
bordskavaljer, personen till vänster, sedan personen till höger, personen mitt emot, smutta
av innehållet, personen mitt emot, personen
till höger och slutligen personen till vänster.
Därefter ställer man ner glaset. Damerna byter
inte vilken hand de håller glaset i.

För bordskavaljer:
Exakt som för damer fast tvärt om! Lyft glaset
med vänster hand, och titta din
bordsdam i ögonen och lyft glaset försiktigt
mot dennes glas och säg skål. Därefter vänder
man sig mot personen på sin vänstra sida, tar
glaset nu i höger hand, och utför samma procedur. Till sist skålar man med personen mitt
emot och smuttar sedan på innehållet i glaset.
Efteråt gör man om samma procedur fast baklänges och nu utan att säga skål. Man börjar
således med personen mitt emot, sedan till
vänster om sig och till slut sin
bordsdam till höger
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...att slippa fråga efter vägen till Zaloonen...

Från C till Z
A-dammen
Här kan det gå riktigt hett till om man är blöt.
Bada
Tänk på att alltid ha torra kläder att byta till
om du spontant vill bada i dem du har på dig.
Chalmers
Knutpunkt inom EU.
Dator
Någorlunda strukturerad kisel, som kommer
få dig att säga många fula ord, hälla i dig
bultenkaffe och spendera alldeles för många
timmar i skolan.
Emil/Emilia
Chalmerist av det otäcka resp. täcka könet.
ET-raj
Glöm dina sorger och bekymmer.
Fika
Kan man göra i Bulten, vilket är ett mysigt
café dit man hinner mellan de flesta
lektioner. Bulten är ZØK:s ganska officiella
kaffeleverantör.
Gasque
Zittning med eftersläpp. Se även ”Zittning”.
Gasquen är även namnet på en av Chalmers
festlokaler.

Gyckel
Sånger eller skådespel av mindre format som
framförs vid lämpliga tillfällen, t.ex.
under efterrätten på zittningar och vid
godkännande av Nollbricka. Det
sistnämnda är i allra högsta grad ett mycket
lämpligt tillfälle. Kom också ihåg att gyckla
är skoj! Det finns inga dåliga gyckel!
Gåvor
Gåvor ger Nollan till NollK för att påverka
NollK i rätt riktning. En fin gåva,
presenterad på ett trevligt sätt, kan öppna
oanade vägar för Nollan, tex vid
godkännande av Nollbricka. Eftersom NollK
har allting lönar det sig inte med att försöka
med något dyrt, den ska snarare vara gratis
eller på väg att slängas. En bra gåva skall vara
rolig, fyndig, god eller grå. NollK är även stora konsumenter av solglasögon i alla möjliga
färger och former.
Hörsalsvägen
Vi skall alla den vägen vandra. Här kan du
höra jämmerskriken av tidigare teknologers
själar som är kvar på den här platsen.
Integrera
Bör göras samtidigt som man roterar och
aktar fläkten.
Kompileringsfel
Ta tre djupa andetag... såja! Nej, försök inte
slå sönder skärmen, det funkar aldrig

...att inte fastna i svängdörren...
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Kramaz
Är mysigt, det skall man göra så ofta man
kan. Hör med TiramizHu, hon är bra på att
kramaz. Om TiramizHu ej kan finnas,
fråga godtycklig NollK om en bamsekram.

Omtenta
Drabbar alla som tabbar sig förr eller senare,
ofta eller sällan. Ingen har dött av det hittills.
Dessutom får du en gratis repetition av
kursen.

Livet
Är härligt och skall du lära dig en sång i ditt
liv, så lär dig den. Det är Chalmers
nationalhymn och inleder alla zittningar. Det
ryktas att falanger inom ZØK funnit den i en
blandversion på tre språk!

Ordvitzar
Guds gåva till mänskligheten.
Livsbringande komplement till luften vi
andas. Redaktøren uppskattar dessa väldigt
mycket.

Lekar
Lekar är nog det bästa som finns, ända sen du
var barn har du lekt, du kommer leka in i
graven. Och Chalmers är inget undantag.
Matte
Är för gymnasium vad isberget var för
Kapten Smith på Titanic. Du ser toppen –
nio tiondelar är dolt för dig. Vidare logik i
denna liknelse torde inses i efterhand.
Mutor
Kommer knappast hjälpa dig. Men gåvor, då
snackar vi!
Nollan
Ack, vad vore livet utan den, i såväl matematiken som elektroniken. Själv kommer du
vara en i en månad. Kanske till och med hela
livet om du inte, mot all förmodan, lyckas
bli upphöjd till Nymble av din skoningslöse
general. Nollan heter Nollan eftersom denne
ännu inte tagit några högskolepoäng.
Nymble
Blir Nollan upphöjd till förr eller senare, om
generalen tycker att det passar sig.
Nymble fortsätter man sen att vara tills man
klarat sin första tenta och blir en etta.
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Phaddrar
Trevliga typer av något äldre årsmodell.
Dina phaddrar har en enda uppgift här i livet:
att göra dig lycklig. Detta genom att hjälpa
dig att göra Nollbrickan, hjälpa dig komma
igång med studierna, gå på kalas med dig,
låna ut anteckningar, ge tips om bra och dålig
kurslitteratur, svara på tusen frågor från
nyfikna dig, köra dig hem när sista bussen har
gått och bli en vän för livet. Nåja, du har inte
dina phaddrar alldeles för dig själv, utan delar
dem med några andra Nollan. Tillsammans är
ni en phaddergrupp.
Ratata
[ratata:]. Är en skruvad hund som fått en
skruvad sång uppkallad efter sig.
Sektionsfärg
Alla sektioner har var sin färg. Z-linjen har
naturligtvis lagt beslag på den vackraste av
dem alla, nämligen GRÅ. Det som gör grått
så vackert är att den inte diskriminerar någon
annan färg utan innehåller precis lika mycket
av varje!

...ett eget kök...

Skyddshelgon
Skyddshelgon för Z-linjen är LUCKY LUKE.
Som den hjälte han är upprätthåller han lag
och ordning med tvivelaktig hjälp från Ratata
och Jolly Jumper.

Vatten
God och frisk dryck, faller även
från himlen relativt ofta.
Underskattat under slutet av en
pubrunda.

Stafvning
Vi struntar i om du kan stafva till majonnäs,
torsionsekvilibrist eller velocipedrekonditioneringskonsulent, bara du vet att på
Chalmers stafvas øhlhäfv øhlhäfv och
phadder phadder. Gärna (bör) alla ”S” bytas
ut mot ”Z” t.ex. i ordet zuzpenzoar.

Wunderbaum
Kan med all säkerhet hålla ovälkommen
odör borta från studentlyan de veckor du
inte hittar golvmoppen, eller deon, under all
bråte.

Studieteknolog
Kallas man vid seriösa tillfällen då man
sätter studierna före vårbal, tvåårsdag med
pojk-/ flickvännen, pappas 50-årsdag,
biokväll med gänget, eller motsvarande.
Swish
Användbar mobilapplikation om Nollan vill
slippa dras med konTanter.
Teknolog
Student vid teknisk högskola. Svårare än så
är det inte.
Tenta
Som prov, fast på högskola. Bör lämnas in.
Tentavakt
Är en person som kan tugga en banan med
200 dB ljudstyrka, försöker få dig att stava
ditt namn rätt på tentaomslaget och
dessutom kontrollerar att ditt suddgummi inte
är programmerbart.
Utmanande
Integraler och badmode är vår värld fylld
av.

Y
(g)Yckla och (c)Yckla kan man göra på
Chalmers.
Zaloonen
Är enligt vissa på sektionen den vackraste
i sitt slag i världen. För att Zaloonen ska få
fortsätta att hålla sig snygg och fräsch är
det viktigt att Nollan under sitt första år på
Chalmers hjälper till och städa där en vecka.
Zittning
Trevlig tillställning då man sitter tillsammans
och intager god mat och dryck. Läs på om
zittningsdisciplinen så att du redan från början
visar vilken fulländad Nollan du är.
Zom ökensand
Kan strupen kännas som ibland och man
orkar inte bära hand!
ZuperNollan
När mottagningen sorgligt nog börjar närma
sig sitt slut samlas alla Nollan för att tillsammans utse den Nollan som bidragit mest till
att förbättra stämmningen och gemenskapen
i klassen.

...att ha ett lika bra skägg som øhlchefen...
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Ny på Chalmers
Jösses i min lilla låda vad mycket det blev nu. Ny stad, massa intressanta människor, roliga
mottagningsaktiviteter och ingen som kollar av att man går på föreläsningarna. Hur ska detta
gå? Här är i alla fall några tips! Samtliga från mig personligen; räkna matte, räkna matte och
läs matte!
Läsperioder
Detta är vad varje år och termin är indelad
i. På ett år går det fyra läsperioder. Alltså
två läsperioder per termin. Varje läsperiod är
normalt sett åtta veckor. Den nionde
veckan är en tentavecka och är helt fri från
föreläsningar. I varje läsperiod läser ni
vanligtvis två ämnen, vilka oftast avslutas
med en skriftlig tenta för varje ämne under
tentaveckan.
Kurslitteratur är dyrt. Ibland kan böcker till
en enstaka kurs kosta upp mot tusen spänn.
Det går att spara mycket pengar genom att
köpa böcker av äldre teknologer. Hemsidan
teknologbok.se har mer ofta än inte den bok
du söker, till rätt peng. Se bara till att den är
av rätt upplaga! Böcker finns även att köpa
på Chalmers egna lilla butik, STORE, nere
i kårhuset. Och om du inte känner för att
spendera pengar, kan du alltid låna din bok på
Chalmers egna bibliotek.
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Föreläsningar och övningar
Under föreläsningarna sitter hela klassen
samlad i något som kan liknas vid en
amfiteater. Här går föreläsaren igenom teorin
och ibland några exempel. Det är viktigt
att anteckna och hänga med för det kan gå
undan! Ställ frågor till föreläsaren! Det kan
tyckas vara pinsamt att ställa frågor i en så
stor grupp men det viktigaste är att du hänger
med. Dessutom är det säkert fler
som undrar om samma sak. Mellan
föreläsningarna har man övningar i mindre
grupper (cirka 30 elever). På övningarna
går man igenom exempel. En övningsledare
håller i övningarna.

...fler timmar på dygnet...

Laborationer har man i de flesta kurser
med jämna mellanrum och de innehåller lite
praktiska tillämpningar. I programmering är
det förstås att skriva program. I matte kan det
vara att rita grafer med hjälp av
datorn i Matlab. Ibland gör du laborationerna
när du själv har lust och ibland på speciella
tider med labbhandledare
Gamla tentor är ett suveränt sätt att
kontrollera att man förstått en kurs, och ofta
finns det ett flertal tentor på gamla kurshemsidor för kursen du läser. Det kommer
dock an på teknologen själv att till fullo ta
eget ansvar. Ingen kommer att tjata på dig om
att göra läxor eller när dina labbar ska vara
inlämnade. Sådana saker ansvarar endast du
för. Var beredd på att arbetet ibland klumpar
ihop sig och du får vara i skolan från åtta på
morgonen till tolv på natten.

Stig upp på morgonen!
Både föreläsningar och
övningar är ”frivilliga”, dvs det
finns ingen närvarokontroll,
men du gör nog klokast i att gå
på så många som möjligt. De är
många som tagit sig sköna sovmorgnar, långa
luncher och tidiga eftermiddagar, och när
tentan närmat sig varit tvungna att ge upp.
Det behövs tid för att läsa in ett ämne, det är
ett av de kraftfullaste studieknepen att sprida
ut inlärningen. Det är inte garanterat att alla
föreläsare lär ut på ett sätt som passar alla,
men en dålig föreläsning kan bara ersättas av
en timmes intensiva studier på biblioteket,
aldrig av en sovmorgon. Ett annat viktigt skäl
för att gå på förläsningarna och
övningarna,förutom undervisningen, är att
stenciler, laborations-PM och annan viktig
information ofta delas ut då.

...att du lärt dig simma när du var liten...
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Zektionshandbok
Dagordning
Sätts upp en vecka innan Sektionsmötet på
anslagstavlan inne på Zaloonen. Zaloonen
är Zätas sektionslokal, sektionspub,
lunchställe, hangaround m.m. (Ligger under
föreläsningssal HB1.)
Inspektor
Ska främja teknologsektionen genom att bl.a.
vara kunnigast när det gäller stadgan.
Zätas inspektor heter Malin Karlsson.
Motioner
Kan lämnas av alla Z-teknologer. Den ska
vara inlämnad till Ztyret senast tre dagar
innan sektionsmötet. En motion är ett förslag
på ett beslut man tycker borde tas. Det kan
röra t.ex. byte av sektionsbil eller om man vill
ändra något i stadgarna. Det ska även tilläggas
att det inte är så jobbigt att motionera, men
väldigt hälsosamt.
Ordföranderådet
Består av Ztyret samt alla Z-kommittéers
ordföranden. Är det organ som Ztyret i första
hand rådfrågar i frågor gällande teknlogsektionen.
Programledning
På Z består programledningen av
programansvarig, Petter Falkman, och
studievägledare, Anders Ankén.
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Proposition
Samma som en motion men kan endast
läggas av Ztyret.
Sektionsmöte
Ztyret håller under året fyra stycken möten
där alla Z-teknologer är berättigade att
uttrycka sin åsikt och rösta i frågor gällande
teknologsektionen; t.ex. sektionsbil vara
eller icke vara och inval till kommittéer osv.
På det första sektionsmötet som man går på
tycker många att det är strikt och mycket
formalia. Detta behövs för att besluten ska
vara entydiga och inte senare kunna ifrågasättas.
Stadgeändring
Vill man ändra i en stadga lägger man en
motion angående ändringen. Denna motion
måste bifallas (godkännas) av Sektionsmötet
vid två på varandra följande sektionsmöten.
Teknologsektion
Är samtliga teknologer inom ett utbildningsprogram med i, t.ex. Z, M eller TD.
Ztyret
Är valda av Sektionsmötet (dvs Zteknologerna) till att styra teknologsektionens
arbete, dvs. besluta i frågor som inte hela
teknologsektionen behöver ta. En av
uppgifterna är att vara kontakten mellan
högskolan, kåren och teknologerna.

...ett sommarjobb...

Idolbilder

...sovmorgon...
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JämK
Hej Nollan!
Det är vi som är Jämlikhetskommittén, JämK, och vi är så otroligt taggade på att äntligen få
träffa er!
JämK finns för att alla ska känna sig trygga, säkra och kunna vara sig själva under sin studietid
på Chalmers. Detta görs genom att främja jämlikhet för alla genom bland annat olika roliga och
intressanta evenemang där ni alla är välkomna att delta!
Mottagningen är din första introduktion till den samhörighet och gemenskap som finns på
Chalmers. För att uppnå det goda klimatet så krävs det att högskolan och vi alla studenter står
upp för varandra och jobbar tillsammans. Vi hoppas och tror starkt på att du kommer att trivas
på Chalmers! Om du känner dig obekväm, otrygg eller upplever problem under din
mottagning kan du alltid prata med dina phaddrar, NollK, JämZ, sektionsstyrelsens SAMO och
din programansvarig. Självklart kan du även alltid kontakta oss i JämK på mejl (info@jamk.chs.
chalmers.se), Facebook (Jämlikhetskommittén JämK) eller Instagram (jamlikhetskommitten).
Vi önskar dig en rolig och oförglömlig mottagning med positiv och givande studietid efteråt!
Vi ses - JämK

...att lyckas hitta ett eget grupprum...
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Hjälp!
Du är inte ensam, det är många som lämnat sina trygga föräldrahem och begett sig till den
stora staden för att söka sin lycka. Här kommer några tips om hur du kan göra för att få tak
över huvudet och klöver i portmonän.
Studentbostad, kråkslott eller lyxvilla?
Göteborg är en stor stad med många
människor, och det är inte lätt att hitta en bra
bostad om man inte har de rätta kontakterna.
Ett tips är att söka bostad tidigt. Vill man
ha en bostad centralt relativt snabbt så är
studentbostad ett alternativ. Eftersom det kan
vara svårt att få bostad, så ställ dig i bostadskö
tidigt! Ställ dig redan nu! Exempel på tre av
de största bostadsköerna är:
sgsstudentbostader.se, nya boplats.se och
chalmersstudentbostader.se.
Bostadsbidrag och blanketter för bostadsbidrag kan beställas från försäkringskassan
eller hämtas i kårhuset. Hyreskontrakt måste
vara färdigt vid ansökan. Hyr du i andra hand
måste hyresvärden ha godkänt uthyrningen för
att du skall få bidrag. Du får även olika
mycket i bidrag beroende på om du hyr
möblerat eller ej.
Du bör söka studiemedel för hela första året
på en gång. Antagligen har du fått en förtryckt
ansökan om studiemedel från CSN. Första
utbetalningen dimper förhoppningsvis ned i
brevlådan ca två veckor efter att du fått ditt
antagningsbesked. Studiemedlen består av
studiebidrag och studielån. Man kan
antingen söka enbart studiebidrag eller
studiebidrag och studielån. Tänk efter hur
mycket pengar du kommer att behöva.
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Om du är osäker på detta så låna hellre för
mycket än för lite. Du kan senare säga till att
du vill låna mindre. För att få fortsatta
studiemedel krävs en viss studietakt. Du
måste uppnå 45 poäng på ett år, men endast
37.5 poäng första året. Klarar du inte detta
krävs en hel del av dig för att du skall få
studiemedel igen.
Studerar man för första gången på eftergymnasial nivå brukar det vara lätt att få
studiemedel, men har du studerat på
eftergymnasial nivå måste du uppvisa
studieresultat. Studiemedlen betalas ut varje
studiemånad och sätts in på det konto som du
bestämmer.
Tips från ZØK:s omtänksamma sida är:
Glöm inte hemkunskapsboken om du inte
vill svälta ihjäl, ha några rena kläder. Att se
sina kläder förvandlas från L till XS eller se
sin disk springa iväg på små ben kan ofta
hända den nyutflyttade studenten (ej
tillhörande din korridorgranne utan dess
egna).
Börja i tid!
Det är alltid att rekommendera att ligga i fas
med vad föreläsaren går igenom. Ligger
du efter är det lätt att sluta lyssna och tappa
suget.

...att du har tillräckligt med stift på tentan...

Byt övningsledare!
Tycker du att din övningsledare är mindre
bra… så BYT. Det är inte svårare än att sätta
sig i ett annat klassrum. Vi går i skolan för att
lära oss, och det är därför helt okej att byta
övningsledare.
Välj rätt labbpartner!
Välj någon du tror är jämbördig med dig själv.
Att labba med någon som gör allt själv är
meningslöst, att labba med någon som får dig
att göra allt själv är jobbigt.
Anteckna och håll ordning!
Ha två block för varje kurs. Ett där du räknar
uppgifter i och ett för föreläsningsanteckningar. Plugga med andra! Man lär sig mer än vad
man tror genom att diskutera och förklara för
varandra. Men se till att hålla disciplin i
gruppen. Det blir lätt en massa skitsnack.
Trakasserier
Om du under din studietid upplever att du
eller någon annan blir utsatt för trakasserier av
någon form finns Trygg på Chalmers. Dit kan
du vända dig som student om du behöver
prata med någon eller vill rapportera en
händelse.
Trygg på Chalmers:

Håll självförtroendet uppe!
Det är lätt att tro att man är
dum i huvudet ibland. Fastna
inte i det träsket! Det är den
största fienden till att ta sig
igenom studierna. Se det mer
som att äntligen få lite utmaning i skolan. Håll
även koll på matten redan från första dagen!
Matten är ingenjörers interna språk! Den
återkommer, i såvitt jag vet, alla ämnen. Det
ska vara utmanande på Chalmers! Och glöm
inte, det är inte hela världen att kugga en
tenta. De allra flesta har minst en tenta som de
måste göra om efter första året.
Dator?
Datorer används flitigt på Chalmers och Z
är inget undantag. Det finns datorsalar över
hela campus och det finns inte något krav på
att man som student ska ha en egen dator.
Det är dock en stark rekommendation. På Z
används programmen CATIA, DigiFlisp och
diverse andra program. Det är därför bra att
ha en dator som klarar av dessa program. När
det gäller operativsystem fungerar de flesta,
men Windows brukar generellt sätt vara
standarden.

För mer info angående studier och temtamen:

...fler sidor i modulen...
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Glöm ej!
Här följer ett antal tokviktiga saker att tänka på inför skolstarten och mottagningen.
För att ta dig runt i Göteborg används antingen ett Västtrafik-kort eller appen Västtrafik To
Go. Viktigt att ha en giltig biljett, speciellt om du ser läskigt folk i vita kepsar.
Att ta med första dagen (viktigt!):
□ Legitimation
□ 250 kr mottagningsavgift (Frivillig
avgift, men vi rekommenderar att betala
för den som planerar att vara med på
överhängande delen av mottagningen
då alla aktiviteter blir billigare vid betald
mottagningsavgift.)
□ Suddgummi (stort eller litet, inte mellan)
□ Glatt humör

Övrigt bra:
* Fixa ett ställe att bo på
* Sök bostadsbidrag
* Repetera matten
* Gå in på hemsidan och fyll i nollenkäten
* Repetera matten sa jag!
* Studiemedel (CSN)
* Sovsäck och liggunderlag till hajken
* Finkläder, klänning, kavaj eller kostym
* Cowboyhatt eller indianfjädrar
* Oömma kläder
* Metod att betala kollektivtrafik
* Ladda ner appen “Hitta på campus”

Kom ihåg att du alltid kan ringa oss på jourtelefonen (0730-86 45 75) om du behöver hjälp
med någonting!
Tips: Ha alltid med dig modulen under motagningsveckorna! Schemat finns på baksidan, så att
du inte missar någonting, och har du tråkigt på bussen har du någonting att läsa.
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...att allting bara kunnat ta slut...

ZØK22 TACKAR!
ZØK22 vill tacka alla våra sponsorer och kommittéer på Z
för att de på olika sätt hjälper till att göra denna mottagning
möjlig! Och inte minst dig, som läst hela vägen till slutet!

Vi vill också tacka Zätas programledning och alla Phaddrar som hjälper till att göra årets
mottagning möjlig! Ett extra tack också till Mottagningskommittén MK som hjälpt till på
vägen mot världens bästa mottagning!

...att du kunde göra allt igen...
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Kväll

Eftermiddag/

DaltonZ
Zittning

ZenithSläpp

Tenta 101

Olympizka
PyjamazZpelen

TimeEdit

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

TimeEdit

08:00-17:00

Approximativt

Schema i

Onsdag - 07/09

TimeEdit

Schema i

Schema i

JämZkojjj

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

Onsdag - 31/08

ZEXET GASQUE

Tivoli

Intromatte

Introprog

Morgongympa

Onsdag - 24/08

Bricktillverkning

Schema i

Tisdag - 06/09

Måndag - 05/09

Kväll

MV4

TimeEdit
Zpelkväll/
Nollpoquarlen

ZØK's Zuperhemliga
ZuperZittning (Z^4)

Eftermiddag/

TimeEdit

TimeEdit

TimeEdit

08:00-17:00

Approximativt
Schema i

Schema i

Schema i

Schema i

Tisdag - 30/08

Måndag - 29/08

Kväll

MV3

Första Zittningen

Introprog

Zaloonen
Öppning

Introhäfv

Intromatte

Eftermiddag/

08:00-17:00

Intromatte

Introprog

Morgongympa

Morgongympa

Approximativt

Tisdag - 23/08

Måndag - 22/08

Bricktillverkning

Finalen

Cheeret/

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

Torsdag - 08/09

Pubrunda

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

Torsdag - 01/09

Combine

Intromatte

Morgongympa

Torsdag - 25/08

Introzittning/
PongZ

Chalmers
Rundvandring

Introprog
Phaddergrupps
Häng

Introprog
Intromatte

Intromatte

Upprop
Phaddergruppshäng

Första dagen:

Torsdag - 18/08
Morgongympa

Onsdag - 17/08
Morgongympa

Tisdag - 16/08

MV2

Måndag - 15/08

07:45

Kväll

Eftermiddag/

08:00-17:00

Approximativt

MV1
07:45

Mottagningsschema

FinalZittning

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

Fredag - 09/09

ArgZ/ZIK

TimeEdit

Schema i

TimeEdit

Schema i

Fredag - 02/09

BAZTU

Kappsegling

Tjejbrunch

Morgongympa

Fredag - 26/08

Gott häng

Amazing Race

Introprog

Intromatte

Fredag - 19/08
Morgongympa

Söndag - 21/08

Nollfinalen

FestU

Phadder
förfest

Lördag - 10/09

ZkumGasque

ZØK ÅRLIGA

Nolluppdrags
Workshop

Lördag - 03/09

FestU Nollkalas

Förfest

Nolluppdrags
Workshop

Lördag - 27/08

Gött Häng

+

Nolluppdrags
Redovisning

Söndag - 11/09

Rocken

Nolluppdrags
Workshop

Söndag - 04/09

Inkastet

Nolluppdrags
Workshop

Söndag - 28/08

HAJK

Lördag - 20/08

Mottagning

Skola

Viktig aktivitet

