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Vid den här tiden på året har Göteborg en viss tendens att säcka
ihop i en enda grå massa, kort och gott slaskets huvudstad. Trots
det kan jag inte låta bli att gilla den här stan. För att inte nämna
alla tappra Göteborgare som trotsar vädergudarna och beger sig
ut i regnet fullt utrustade med diverse vattentäta attiraljer.
Huvudstaden i all ära men vad är den egentligen jämfört med
allas vårt Götlaborg med Avenyn, Liseberg och sina goa gubbar.
Själv har jag varit i Stockholm tillräckligt många gånger för
att märka den markanta skillnaden. Varenda gång blir jag lika
förvånad över att det är sån skillnad på hur man blir bemött här
i Göteborg jämfört med i Stockholm. Alla är så mycket
vänligare här på västkusten.
När man kommer till Stockholm är stressen ett faktum. Medan
du går en shoppingrunda i innerstan är risken överhängande att
du blir omsprungen av tanter med rullatorer.
Om du söker dig mot lite lugnare kvarter och tar färjan ut till
Djurgården för att besöka Grönan kommer du snart bli ganska
besviken. För vad är en dag där jämfört med en tur i Balder.
Sportengagemanget är enormt i den här stan. Scandinavium är
alltid utsålt till sista plats medan Globen står ekande tom så när
som på ett par stackars åskådare. Det enda Stockholm har som
vi inte har är egentligen fler invånare.
Uppskatta Göteborg för den stad det är och lär känna den som
din egen bakficka innan du går ut Chalmers, sedan kan det vara
för sent. Vem vet vad framtiden har att erbjuda.
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M-ord hissar just nu:

M-ord dissar just nu:

Hornets härdade hembakade härligheter
– Hornet har bakat kakor till M-ord-redaktionen
som är hårda i mitten och spröda utanpå. Vad är
hemligheten?

Radio- och TVtjänst – Sluta terrorisera oss
studenter. Börja med att kolla de som styr landet
och faktiskt har en aning mer pengar än oss
belånade studenter.

&-affärer – Hur praktiskt är det inte med t. ex
”Tamim´s Paraboler & Presenter” i Gamlestaden, så
att man kan uträtta alla ärenden på samma gång?!
Extra bra för oss studenter som har ont om tid.

Alla som kommer sent varje dag – Vi är inte guds
bästa barn, vi kan också göra misstag. Men inte
varje dag! Ni stör. Tips: Ta en tidigare buss!

Vattenavvisande attiraljer – Det regnar ju alltid
i den här stan (som ni kanske märkt vid det här
laget). Skaffa dig nu ett paraply och ett par stövlar
och du är redo att möta den stundande vintern. För
övrigt ett bra tips till önskelistan.
Matlablyckorus – Denna obeskrivliga lycka när
matlabploten faktiskt fungerar.
Medlemskort – H&M, JC, MQ och ICA för att
bara nämna några i en djungel av medlemskort.
Gräver man riktigt djupt i det hela kan man tjäna
sig en hacka. Det är inte varje dag man får betalt för
att handla!

ChIT - Dom skickar ut en mail om att mailen inte
fungerar! Vad smidigt och genomtänkt! Följande
fanns att läsa i mailet de skickade: “The causes of
these problems are identified, and a solution will be
finished by the end of this week.” Vilken tur att de
skickade ett mail och berättade det. Hur skulle vi
annars få reda på det!?
PowerPoint-presentation– racersnabba
räkneövningar och föreläsningar i Maskinelement
uppskattas inte, ingen kan skriva så fort som de
klickar. Hur vore det med traditionella härledningar
och uträkningar på tavlan.
Stress – kan man önska sig fritid av tomten?
(M-ord kan…)

Glögg – The taste of christmas.
Killar i linne – Inte okej på sommaren än mindre
på vintern. Var kommer denna hemska trend ifrån.
En kille i linne är like oattraktivt som en kille i
riktiga speedos. Så illa är det faktiskt.
Chalmers studentbostaders öppettider- 8-9 och
12-13. Då är ju alla studenter lediga. Särskilt vi
chalmerister. Vi har ju faktiskt oändligt mycket tid
till övers.

Tamim’s Paraboler & Presenter
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Föreläsningscitat
”Den är inte helt tillförlitlig men den har variabel kompression … ibland… vi skiter i det.”
Sven Andersson, gästföreläsare Miljö- och energiteknik M3
Glasklart!
”Här har du en liten gubbe och han är ….normalstor.”
Sven Andersson, gästföreläsare Mijlö- och energiteknik M3
Lika normalstor som alla andra små gubbar?
”En meter är …så bred (visar kvinnliga kurvor). Eller vad det där var för något.”
Sven Andersson, gästföreläsare Miljö- och Energiteknik M3
Anatomi är inte det vi lär oss här, eller?
”Är det någon som har sett min stora pinne?”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Nej! Och vi vill inte se!
”Maskinare lär sig lager. I:are lär sig ringa någon som kan lager.”
Filip Rosengren, gästföreläsare Maskinelement M2
Det är väl tur att kunskapen finns någonstans.
”Det är som om jag ska ta det här skrivbordet och stoppa in det. Det gör ont!”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Jaså?
”Eftersom det inte står i uppgiften ska man inte fråga sånt.”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Tänk för all del inte själva.
”Situationer där det kan gå mycket snabbare än man tänkt sig.”
Mats Norell, Materialteknik M2
Vi gör väl aldrig något ogenomtänkt!
”Förr i världen fick man sitta och vara smart inom massa olika områden. Det slipper ni idag.”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Vad ska vi göra då, bara håva in pengarna eller?
”Att jag står här och funderar beror på att jag vet att färgblinda har svårt med vissa färger.”
Mats Norell, Materialteknik M2
Det menar du inte?
”Ta inte i den här, ni blir förfärligt rostiga och allting ni tar i blir brunt.”
Mats Norell, Materialteknik M2
Maskinteknologsektionen önskar ju att hela världen vore brun.
”Jag ska inte säga att det inte finns metaller som inte får gropfrätning.”
Mats Norell, Materialteknik M2
Inte?
”Det skulle funka om du doppade ner bilen i vatten. Men det är så svårt, du drunknar!”
Mats Norell, Materialteknik M2
Är det bara därför det är svårt?
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”Student: Hur ser en saltbrygga ut om man skulle titta på ett sånt här experiment i verkligheten?”
”Jag har aldrig sett en saltbrygga!”
Mats Norell, Materialteknik M2, i slutet av en föreläsning som enbart handlat om experiment med
saltbryggor.
Vi arbetar nära verkligheten.
”Skallben har en annan E-modul än plåt. Det kan man nästan fatta.”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
En del har laborerat.
”Det här blir nog för litet för er där bak. Sucks to be you som jag brukar säga.”
Hugo Flordal, övningsledare Reglerteknik M3
You´re so cool, everybody likes you…
”Olikt andra trollkarlar avslöjar jag ibland mina trick.”
Hugo Flordal, övningsledare Reglerteknik M3
Vi som alltid har velat träffa en livs levande trollkarl.
”Man kan bryta många bindningar så att man bara får en enda kolsoppa.. Ingen vanlig kålsoppa då..”
Mikael Rigdal, Materialteknik B M2
Hemkunskap B, M2
”0.92 gånger 0.94 blir ju ungefär vad det nu blir… Under 0.9 i alla fall.”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Blir inte ungefär allt ungefär vad det blir?!
”En sån där skimboard ni vet, de verkar ju helt livsfarliga. Jag köpte en till min dotter!”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Vilken kärleksfull far.
”Men om man istället tittar på bilar med 4 hjul.. Ja, alltså bilar..”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Teknisk utbildning på hög nivå.
“Ta på el handväskor”
Karin, Laborationshandledare, Materialteknik B M2
Ja för er som inte var där så betyder handväskor hanskar.
Nu går inte heller studenterna säkra längre.. Vi introducerar här studentcitat!
”Helmut Kohl”
svarar Henrik ”Info-bitchen” Jilvero, M-styret, i telefon då en medelålders dam ringer angående Bruno.
M-styret företräder gemene teknolog på bästa sätt.
”Kassören är hård nu.”
Camilla Östman, MARM (kassören är hennes sambo, reds.anm.)
Kan ni inte lämna ert privatliv utanför detta?
”Det man inte har i benen får man ha i BH:n”
Sebastian Nilsson, M-ord.
Han vet vad det handlar om.
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Kuggliga
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44%
Inledande matematik
Carl-Henrik Fant

42%
Mek och hållf 3
Peter Folkow

39%
Materialteknik A
Mats Norell/Uta
Klement

Med en knapp vinst
förvånar du oss alla.
Vad har hänt CarlHenrik?
Är ettorna så smarta
som de ser ut eller har
du gett upp och gjort
en lätt tenta?

Vackert Peter Folkow!
Än en gång är det
bevisat att det inte
spelar någon roll
hur bra man är på
att föreläsa när man
skriver chocksvåra tentor.

Bra kämpat Mats-åUta, men för att vinna
kuggligan krävs mer än
att lura in sista frågan
där ingen anar att den
finns.

Kuggteknik
Det verkar som om våra kära nya ettor är ett vasst gäng. De verkar
inte riktigt ha greppat det där med att tentor oundvikligen ska
kuggas. Vi presenterar därför lite kuggteknik, den bästa vägen till
ett säkert misslyckande.
Lv 1
- Lita inte på kursPM, vare sig det gäller litteratur eller annat. De
försöker bara lura dig och göra ditt liv surt.
- Tro inte på föreläsaren när han säger att man måste plugga mycket och
börja med en gång. Alla kurser kan
panikpluggas i sista stund och oavsett vad du hör kan alla läskurser
räknas hem.
Lv 2
- Äntligen tid för all den fest du känner att du missade under föregående
tentavecka. Ta vara på lugnet, plugga kan man göra senare!
- Tappa gärna bort din kalender (där du kanske ändå inte antecknat alla
viktiga datum och liknande).
Lv 3
- Duggadags! Stressa inte, plugga inte. Duggor spelar ingen roll, du tar det på tentan istället. Vem behöver
föresten ett par bonuspoäng?!
Lv 4
- Kanske ska räkna en uppgift eller två. Kör du fast? Det finns två alternativ: 1. Fel i facit. Vem har inte
märkt detta vanligt förekommande fenomen? 2. Gör om lite i uppgiften så att du kan lösa den. Dom har
säkert glömt att ge dig alla data du behöver. Det är ingenjörsmässigt att anta har vi hört.
Lv 5
- Just det ja, labbarna! Var dom obligatoriska?
- Glöm att anmäla dig till tentorna, det går inte att fixa senare, inte ens snälla Lillian kan.
Lv 6
- Var lugnet själv. Lev livet, kolla på tv, hälsa på din kompis som du inte träffat sedan lågstadiet. Skolan kan
ju inte gå först jämnt.
Lv 7
- Hitta din kalender för att upptäcka att du både glömt anmäla dig till tentorna och plugga till dom. Och det
KAN ju inte vara läsvecka 7 redan?! Paaanik!
Så var det dags för Tentan.
- Ta det lugnt, du har gott om tid, 4 timmar är en evighet. Kanske ska ta dig en sovmorgon, så som du
slitigt..? Man får ju faktiskt komma en halvtimme sent…
- Ät ingenting/på tok för mycket.
- Strunta i hjälpmedlen, även de tillåtna. Med dom är det väl ingen sport? Suddgummi är också onödigt och
räkna gör man bäst i huvudet!
- Skriv heller inte namn och personnummer på alla dina svarspapper. Vem vill ha sin tenta rättad?
- Återigen, hetsa inte upp dig. Det finns många omtentor… Vad ska du annars fylla de långa jul- och
sommarloven med?
Med de här små tipsen är det bara att önska bättre (o)lycka nästa gång!
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Glöggparty med Mats Norell
Denna läsperiod hade M-ord nöjet att äta saffransgifflar och pepparkakor och dricka glögg
tillsammans med materialteknikens metallexpert; universitetslektorn Mats Norell. Ännu en
examinators vardag skall avslöjas. Har Mats avhandlingar lärt honom undvika rost på bilen?..
Han offrade institutionens innebandytid för att ge oss klarhet.

Mats nollades 1983 av dåvarande MnollK. Innan detta hade han gjort lumpen i Sollefteå, tågluffat i
Europas alla hörn och jobbat på VOLVO:s band och laboratorium. Chalmersåren blev fullspäckade med
aktiviteter och åtaganden. Ordförande i MUU och 1:a viceordförande i kårens utbildningsutskott är titlar
han hunnit besitta. Hans antal omtentor kan dessutom lätt räknas på en hand.
Länge gick framtidsplanerna i banor om att han en dag skulle bli konstruktör men allteftersom materialens
spännande världar uppenbarade sig för honom kom han in på sitt rätta spår. Hans examensarbete valde han
att göra i Frankrike där han fortfarande har vänner idag. Han pratar flytande franska och han berättade även
att han läst spanska. ”Jag läste spanska ett tag, men jag gjorde aldrig några läxor, om man nu får säga det
som lärare”. Efter ett år i vinernas paradis och ett år på kåren fick han ett oemotståndligt jobberbjudande så
det var dags att återvända till Chalmers.

Trots alla chalmersplikter har Mats en fritid. När han inte föreläser eller forskar brukar han åka upp till
stugan vid Hakefjorden i Stenungssund där han njuter av havsutsikten. Han tycker om att vara ute i naturen
och brukar med karta och kompass bege sig ut på skogsvandringar.
Ofta traskar han runt i Svartedalen ovanför Kungälv. Han berättade om hur de sa på radion att folk hade gått
vilse i dessa trakter, men att man inte vågat skicka ut en skallgångskedja. Terrängen där är tydligen lätt villa
bort sig i så om Mats inte dyker upp så kan vi börja ana varför. Vi behöver dock inte oroa oss, för den enda
platsen där han gått vilse är vid Centralmassivet i södra Frankrike. Där åt han komage vilken var godare än
de andra komagar han smakat.
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Mats har alltid gillat att resa och upptäcka nya kulturer. Förutom hans tågluffande i Europa har han besökt
platser som Japan, Seychellerna, Mexico och USA. I Maine i USA var han på ett mäktigt valsafari. Femton
knölvalar i grupp jagade fisk. I japan fick han sin sushi-kniv slipad på en gigantisk slipsten. Det var den
största han någonsin skådat.

Ett annat stort intresse är film. Under Göteborgs filmfestival är han flitig biobesökare. 80 % av
årsdosen klämmer han i på en vecka. Han ser helst utländska filmer. Senaste rullen, ”Inte här för
att bli älskad” handlade om en fransk kronofogde med kärleksbekymmer. Den var sevärd.
I Mats skivsamling kan man hitta lite jazz, världsmusik, lite folkmusik men inte så mycket klassiskt. Han lyssnar hellre på fågelkvittret. När Mats kör sin relativt nya (rostfria) golfvariant till
jobbet brukar han lyssna på ljudböcker. I framtiden hoppas han att fler franska ljudböcker skall
införas.
Vi frågade Mats om han hade några bra julklappstips. Det hade han inte men han rekommenderar
en hantverksbod i Jordhammar utanför Stenungssund. Där finns fina presenter att hämta, och
personalen känner Mats.
Till sist tycker Mats att det är en lyx att arbeta på en plats som Chalmers för att alla där inte minst
studenterna har valt att vara på den platsen och att det inte är som ett arbete som man är tvingad
att gå till.
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Den perfekta pubrundan
Många undrar fortfarande vad en pubrunda på Chalmers innebär. Efter tredje gången börjar man
inse att det minsann inte är någon lek, utan en kamp med blod, svett och tårar. En kamp med vilda
krigshundar, mot de allra ludnaste av bestar, för att inte tala om den överhängande risken att tappa
bort leg och kårleg. Det är tur att man kan flirta sig in på väg och vatten.
En kall torsdagskväll i november nådde vi så äntligen vårt mål. Vi hade kommit runt!
Rent taktikmässigt kan pubrundan liknas vid ett Vasalopp. Går det för fort i början kan man bli hemsläpad
av en dalmas. Går det däremot för långsamt är tiden ute och du får gå hem med endast svansen mellan
ben’a. Det bästa är helt enkelt att hålla sig till klungan, hitta en bra hare och inte dricka för mycket vid varje
vätskekontroll.
Här guidar vi dig till den perfekta pubrundan och upplyser om de fallgropar vi redan störtat huvudstupa i,
men trots detta rest oss för att sargade gå till en föreläsning dagen efter.
Winden:
Sektion: Maskin
Antal öhlsorter: 45
Mysfaktor: Lite dåligt med sittplatser, men vill man
så kan det blir riktigt mysigt. Rustet är ju som vi
alla vet ett gäng riktiga helyllekillar.
Dancefloor/feeling: Stort dansgolv, dessvärre är det
ofta tomt tidigt på kvällen. SVEA ordnar
nittitalsdiscodunk. Ingen pudelrock här inte.
Mat: 3 rätters – toasts, toasts och toasts. Flertalet
serveras utan att man minns det.
Stämning: Kan den bli dålig med så många öhlsorter?!
Övrigt: Stor och rymlig walk in closet.
Varning: Skinnvästar och en öhlsort med
schmööööörsmak!
Zaloonen
Sektion: Automation och mekatronik
Antal öhlsorter: 15
Mysfaktor: Ytrymmet är väldigt begränsat, men
ju fler desto mysigare som vi alltid brukar säga.
Däremot har de ett trevligt utrymme.
Dancefloor/feeling: Dansgolvet är obefintligt. Om
du försöker danza finns massa roliga sladdar att riva
ner. Gillar man att sitta stilla och lyssna på rock och
dansa kosackdans är detta det bästa stället.
Mat: Burgare som smakar smask. Finns även att få
utan burgare.
Stämning: Uteplats med festivalfeeling på de
somriga rundorna.
Övrigt:.Cool stämpel.
Varning: Gamla ragg och killar med långa fransar.
Bulten
Sektion: Föräldralös
Antal öhlsorter: 5
Mysfaktor: Väl inne är det trevligt, vackert och
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mysigt.
Dancefloor/feeling: Det är inte en pub där man rör
sig rytmiskt till musik, det är en myspub.
Mat: Pizzaslice
Stämning: Hell yeah!
Övrigt: Aluminiumfolie i taket. Det kanske är något
vuxet vi inte förstår.
Varning: Väldigt lång kö. Speciellt om det är illkallt
utomhus.
Fort Knox
Sektion: Kemi
Antal öhlsorter: 6
Mysfaktor: Man går ju alltid vilse och det är inte
mysigt.
Dancefloor/feeling: Väldigt hög musik gör att det
är lättare att svänga sina lurviga när sinnena är
trubbiga.
Mat: Toast för en tia.
Stämning: Uppehållsrumsaktigt och korridorigt.
Övrigt: Det är svårt att hitta en pub med mer
passande namn. Medan du letar efter utgången kan
du passa på att dricka en av kemis läskigt gröna
shots.
Varning: Lätt att tappa bort sig och andra. En karta
vore på sin plats! Livsfarlig backe, försök aldrig
gena.
Golden I
Sektion: Industriell ekonomi
Antal öhlsorter: 5
Mysfaktor: I grodan ro kan du sätta dig ner att
dricka en Gold-one.
Dancefloor/feeling: I-sektionen gillar Petter men
gillar inte att dansa. Så det är väldigt tomt.
Mat: Pan-Pizza
Stämning: Liiite bögigt men väldigt parant.
Övrigt: En jättestor julgranskula med massa speglar

på hänger i taket året om. Kan det vara en såndär
discokula ni ungdomar pratar om?
Varning: CCC:are i toalettkön.
Focus
Sektion: Fysik
Antal öhlsorter: 11
Mysfaktor: Lite Mc-Donaldsaktig inredning.
Dancefloor/feeling: Perfekt dansgolv för dig som
aldrig dansar nykter.
Mat: Piroger, toast mm.
Stämning: Här får du dig alltid ett gott skratt. Det
blir inte värre av att du kan sippa rosé.
Övrigt: På grund av kvinnobrist är det alltid kort kö
till toaletten.
Varning: Det verkar som att de på fysik kan mixtra
med de fysikaliska lagarna och att det faktiskt, efter
du har varit här, finns gravitation i sidled.
Hubben
Sektion: Informationsteknik
Antal öhlsorter: 12
Mysfaktor: På IT är de vana vid att ha det smurfigt
mysigt.
Dancefloor/feeling: Gillar man att dansa i soffan så
får man inte göra det här… heller.
Mat: De har korv att köpa utan att man ens behöver
gå in. Väldigt smart, affärsmässigt, med tanke på att
det ändå inte är något inträde.
Stämning: Skämtsamt.
Övrigt: Man kan få naglarna målade i någon
”it-färg”.
Varning: De vet hur man luras här. Till exempel har
de en projektorbild på väggen som ser ut som en
jättestor plasma-TV.
Kajsabaren
Sektion: Elektro
Antal öhlsorter: 12
Mysfaktor: Det här är en riktig pub. Med känsla
och allt.
Dancefloor/feeling: Riktiga pubar har ju faktiskt
inte något dansgolv.
Mat: De har ost- och skinktoast. Och som man
brukar säga - Lita aldrig på en smal kock.
Stämning: It’s electric!
Övrigt: Här gillar de Kal å Ada.
Varning: Elektro.

Dancefloor/feeling: Om det finns något så har de
gömt det väl.
Mat: Här finns chilinötter på bardisken och
deltaburgare som inte syns.
Stämning: Färgen orange säger så mycket.
Övrigt: De har den fetaste datorn på hela Chalmers.
Om det står ”asen” på dörren har du inte kommit
fel.
Varning: Under bord i massivt trä kan vad som helst
hända.
Gasquen
Sektion: Föräldralös (PU)
Antal öhlsorter: 12
Mysfaktor: Inte mysigt, men väldigt mörkt.
Dancefloor/feeling: Största dansgolvet på hela
pubrundan. Poppig och bra musik.
Mat: Det skulle vara de intorkade nötterna då.
Stämning: Fullt.
Övrigt: Om man på gasquen hittar ner, kommer
man inte upp mer.
Varning: Risk för mindre räknekunniga bartenders.
Tågvagnen
Sektion: Teknisk Design
Antal öhlsorter: 6
Mysfaktor: Tajt.
Dancefloor/feeling: Nej det går inte, den är lite för
lång.
Mat: Nåt måste man ju ha att servera. Men har man
tagit sig såhär långt så är inte längre hungern det
största problemet.
Stämning: Slisk.
Övrigt: Tyvärr stänger de lite för tidigt för att ligga
så nära väg och vatten.
Varning: Molnigt med risk för regn (RH=100%).
Verum
Sektion: Väg och vatten
Antal öhlsorter: 5
Mysfaktor: Var jag där? Hade jag roligt?
Dancefloor/feeling: Du blir tvingad till
armbågsdans, trångt som på borgen så att säga.
Mat: Fyllekäk! En sista toast.
Stämning: Stad i ljus!
Övrigt: Av alla vackra män måste väl ändå Tommy
Körberg vara den vackraste.
Varning: Krigshundar (läs tanter med taxar).

Basen
Sektion: Data
Antal öhlsorter: 12
Mysfaktor: Ju längre in man kommer desto längre
från utgången är man.
12

Pyssel
Försök lista ut vad som gömmer sig i paketen. Ta den bokstav i ordet som motsvarar den siffra som står
brevid varje paket. Kasta om dessa bokstäver så att de bildar ett ord!
Skicka in den rätta lösningen till mord@mtek.chalmers.se

fast på engelska givetvis!
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Tenta(ut)flykter
Nu sitter ni där: stönar, flåsar, sliter ert hår. Tentastressen håller som bäst på och gnager er i
ljumsken. Det enda som existerar och uppfyller er tid är Chalmers. När både motivationen och tiden
tycks upphöra känner du hur paniken artar sig. Men frukta inte, M-ord’s testpatrull har för er skull
slagit sig ut på okända territorum i jakt på de ultimata förströelserna. Vi har bestigit höjder, fäktats
med köer, utsatt oss för extrema temperaturer, piruettat och tillochmed hunnit med att plocka fram
våra kulturella sidor, allt det och mycket mer för att ni skall kunna hitta ut ur er låsta tillvaro.

Jul på Liseberg
På Liseberg börjar julen redan i mitten av
november. Här finns allt som krävs för att
komma i julstämning: gammaldags julmarknad,
levande grisar, får och en ren, massa lampor
(väldigt massa), karuseller för de som vill
förfrysa vissa lemmar, en mäkta imponerande
isbar samt skridskobana. Allt till tonerna av
julmusik och doften av glögg och brända
mandlar. Glöggen och mandlarna är för övrigt
lika goda som de doftar. M-ord rekommenderar
också med stark ton att man håller ett
säkerhetsavstånd på minst 2 m från den maniska
renen som uppförde sig tämligen labilt.
Pris:
entré 70:-

Klättring
För att utveckla gemene teknologs fysik MÅSTE Klätterfabriken nära
Lisebergsstationen besökas. Kanske lite skrämmande att svika och överge
allas vårt kära Fysiken men i vissa fall kan det löna sig. De här väggarna är
otroliga, the King of the Heights! Som studerande kommer man prismässigt
lindrigt undan om man håller sig inom föreläsningstidens tidsramar. För
alla som inte haft uppklättring finns ett helt rum med boulderingväggar av
varierande svårighetsgrad och tokigt roliga lekmattor för att inte tala om de
supervältränade kropparna man kan stöta på (alltså träffa).
Pris:
entré 50:-/studerande innan kl 17. annars 80:hyra utrustning 20-50:15

Biljard
Även denna heta sport måste utövas
och då att föredra på Palatset
mittemot Fysiken Kaserntorget högst
upp på Kungsgatan. Två tappra
M-ordare och några fransmän stred
här om den åtråvärda segertiteln.
Lokalerna är som gjorda för deeptalk
och totalpsykning av rivalerna. Baren
ligger nära till hands så ju längre
kvällen lider desto klurigare blir det
att lokalisera den vita kulan. Slutligen
vill vi hylla Pål’s Biljards
reklamslogan: ”Kom och stöt på Pål’s
kulor” Den tycker vi är rooolig.
Pris:
28-48:-/h per person

Haga
Den mysigaste gatan i Göteborg oavsett årstid hittas här. Från Järntorget till Hagakyrkan ligger de små
butikerna tätt längs kullerstensgatan. Ditt ultimata JuklappsMekka! Här finner du allting som inte går att
hitta downtown. Mellan shoppingraiderna kan du återfå din forna styrka i ett av de många, små, rara
caféerna.

Skridskoåkning
En viktig utvecklingsfas i ditt liv gällande
koordination, uthållighet och graciös fallkunskap kan äga rum
på Frölundaborg vid Marklandsgatan, dvs. tio minuters åk
från Chalmersplatsen. Om dina skridskor ligger hemhemma
eller inte existerar finns det möjlighet att hyra. Sedan är det
bara att sväva ut (stappla sig ut) på det frusna vattnet (isen)
och förverkliga dina isprinsessdrömmar (ja, vi vet nog vad
ni ALLA vill). Här finns underhållning för åtskilliga timmar
framåt. När du spenderat tillräcklig tid i rinken är du redo
att bjuda dit dina polers på en enastående uppvisning de sent
(om någonsin) kommer att glömma!
Pris:

entré 20:hyra av skridskor 30:16

Världskultursmuseet
En sen novembertorsdag begav sig
tre kulturellt bevingade M-ordskribenter till Världskultursmuseet,
beläget ett stenkast från korsvägen.
Utan förväntningar steg vi in genom
portarna till världsomspännande
kunskap och möttes av byggnadens
storslagna interiör.

För närvarande finns på världskulturmuseet tre större utställningar att uppleva, en om trafficking, en om
Afrikas historia med allt vad denna innefattar samt en om en venezuelansk indianstam.
I trafficking-utställningen möts du av personliga berättelser, konst, dokumentärfilm och privata föremål som
blandas med iskalla fakta om marknader, handelsvägar, utbud och efterfrågan.
I den Afrikanska utställningen får man ta del av livshistorier, konst, föremål och musik. Det berättas om
sätt att leva och överleva, om kärlek, glädje och hopp, om förtryck, våld och motstånd. Här finns även en
fängslande dokumentärfilm om legenden Bob Marley som får en att gå hem och rota fram hans musikaliska
mästerverk illa kvickt. Detta förstås efter att man besökt den tredje utställningen.
I denna utställning möts man av regnskogens folk utmed den väldiga Orinocofloden. Man får också ta del av
den mytiska tillvaron som schamanen kan färdas till och om alltings början.
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Love hurts - Nazareth

Love is all around - Wet Wet Wet

Dr Love - Kiss / All you need is love - Beatles

Love is in the air - John Paul Young

Vilka låtar beskriver bilderna?

Kärlek a.k.a. Love

En exjobbares vardag
Ivriga som vi var anlände vi till SKF en kvart för
tidigt. Vi gick in i foajén som förvånansvärt nog
var präglad av runda ting och medan vi väntade
förundrades vi över alla sätt de hade lyckats
uttrycka sin förkärlek till sfärer.
Det första man möts av när man kommer till SKF
är den stora tegelbyggnaden vid hållplatsen. När
den byggdes lades grunden till hela imperiet. Runt
hörnet finns den så kallade SKF-skrapan, som är
huvudkontoret för hela koncernen. För tillfället
tillverkas endast speciallager i de äldsta
byggnaderna. Inom den närmaste framtiden är
målsättningen att flytta tillverkningen därifrån till
nyare lokaler då byggnaderna ska bevaras som en
del av Gamlestadens historia. I Göteborg tillverkas
endast sfäriska rullager. sfäriska axialrullager och
carblager med användningsområden främst inom
tung industri såsom industriväxlar, vindkraftverk
och tåg. Carblager är SKF:s senaste tillskott i lagerfamiljen. De släpptes på marknaden 1995 och är
lager som klarar en viss axiell förskjutning.
Vi blev väl mottagna av de båda exjobbarna Anders
Andersson och Linus Eliasson som läser
maskinteknik på Chalmers med inriktning mot
industriell produktion och organisation.
M-ord fick det stora privilegiet att följa med
innanför portarna på SKF. Till en början fick vi en
liten rundtur i den så kallade D-härden, där de gör
sitt exjobb. Vi fick se hur inner- och ytterringar
tvättas för att sedan härdas i en ugn i ca 800 grader.
Därefter kyls de i flytande salt (230-250 grader) för
att bainit ska bildas. För varje enskild inner- och
ytterring finns ett specifikt härdrecept. Med hjälp av
cirka 300 enskilt inställda rullar på ett rullband kan
man reglera hastigheten för varje ringbatch genom
hela ugnen. Efter härdningen slipas och poleras
ringarna på inner- och yttersidan och monteras
sedan till färdiga lager tillsammans med rullar och
hållarring.
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Då ugnen är den dyraste investeringen i denna del
av produktionen vill man att den ska vara den faktor
som begränsar tillverkningshastigheten så att den
används hela tiden. I dagsläget är det ofta istället
robotarna (vars uppgift är att plocka in lagren i
ugnen) som är flaskhalsen. Problemet uppkommer
främst vid härdning av de mindre lagren. Eftersom
de inte har lika stor godstjocklek går de fortare att
härda och dessutom får fler plats på samma gång,
vilket medför att roboten måste jobba snabbare för

att fylla ugnen. Detta problem lade grunden till
exjobbet, som går ut på att
effektivisera produktionen genom en förbättring av
roboten. Det fanns en tydlig problemformulering
och målet var givet, men Anders och Linus fick
själva lägga upp arbetet.

Är det jättekul(a) att jobba på SKF?
Linus sommarpraktiserade på SKF:s centrallager
för två år sedan. I somras fick han en
produktionspraktik i D-härden. Detta sommarjobb
ledde senare till exjobbet eftersom han hade
möjlighet att utöka sina kontakter inom företaget
men främst på den avdelningen.
Vi frågade de båda herrarna vad de tyckte var bra
respektive dåligt med att göra exjobbet tillsammans
med någon. De kunde inte komma på några
nackdelar alls och sa att många företag ofta vill att
man skall vara två. En av de fördelar de nämnde
med att vara två var att de trodde sig kunna nå ett
bättre resultat eftersom de kan diskutera med
varandra, samt vara mer självständiga. De tyckte
dock att det var viktigt att man kompletterar
varandra bra. Om man har känt varandra ett tag
innan är en stor fördel eftersom man inte måste
börja med att lära känna varandra. Det är också
viktigt att den man gör sitt exjobb med har samma
ambitioner som man själv har.
Anders och Linus har två handledare. Rolf Berlin på
institutionen för Produkt- och
produktionsutveckling på Chalmers är en av dem.
Den andra är Per Ström på SKF, som även han är
gammal M:are (M05) och idag bland annat jobbar
med simuleringar och härdprojekt. Honom träffar
de dagligen och kan diskutera idéer med. De tycker
att SKF visar stort intresse för exjobbet som redan
hunnit ge värdefullt resultat.

För oss som fortfarande har mer än hälften kvar på vår
utbildning var detta verkligen en motiverande förmiddag.

Anders & Linus tipsar:
Gör exjobb med någon du känner
Chalmers Career Service hjälper till med CV.
Skapa kontakter genom att besöka olika företagsarrangemang

From all of us to all of you…….Tänk
att nu har det redan gått en hel hösttermin och det innan man ens hunnit
blinka!
Vi på M-programmet vill passa på
att tacka för gott samarbete under
hösten -06 och samtidigt önska er alla
en synnerligen God Jul med massor
av god mat, dåliga TV-program och
långa sovmorgnar på andra sidan
tentaperioden!
Vi ses igen i januari!

Till alla M-teknologer
Studiehallen
Hörsalsvägen
Chalmers

Mikael, Johan och Lilian
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Tjo!
Drygt en månad efter M-Sex och MUU’s julfest är det äntligen dags för jullov!
Vi i M-Sex har gjort vårt för den här terminen och hoppas/tror att det har varit
uppskattat. Vi återkommer såklart efter jul med nya arr. Däribland Maskins
Vårbal!! Vårbalen är en tradition som hade sin början redan 1950 och
återkommer varje år med pompa och ståt! Detta påkostade arrangemang är
utspritt på minst 3 platser, med bl a fördrink, middag och bal, samt efterfest!
Balen äger rum i mars och vi har självklart vår traditionella Sir Toby klädsel på
oss!
Efter jul är det också dags för en ny generation M-Sexare att ta över! Därför börjar våran aspning i lp3.
Massor av roliga aktiviteter står på schemat däribland bastukalas! Inval sker på sektionsmötet i lp4 och kom
ihåg; Man kan aspa utan att söka och tvärt om!
wlb
M-Sex
Ps. ”Göran” har önskat en bild på David Hasselhoff, enjoy!
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Hej.
I början av läsperioden var det
nära att ettorna fick skriva tre
duggor på en dag. Som tur var
kunde en av dem flyttas. Dock
visar detta på det akuta behovet
av MUU-medlemmar i ettan.
Hade så varit fallet, hade en
och en annan ångestfylld timme kunnat undvikas. Tanken med MUU är att vi ska fungera som ett språkrör
mellan teknologerna och skolan. Är det nåt ni tycker är fel ska ni höra av er till oss direkt! Ni kan ringa,
mejla eller helt enkelt rycka tag i oss i korridoren. Eller varför inte gå med? Det är en utmärkt möjlighet att
framföra dina åsikter och vara med och påverka (det ser väldigt snyggt ut i CV:t också). Dessutom behövs
DU. Ju fler medlemmar desto mer kan vi göra.
Nästa period tänker vi börja lägga upp föreläsningsanteckningar på hemsidan (ifall någon måste till
tandläkaren någon gång). Så skriver du läsligt, har för vana att gå på alla föreläsningar och är sugen på att
tjäna lite extra pengar? Då ska du höra av dig till oss!
Snart är det jullov så vi hoppas att alla ska njuta av fyra veckors välförtjänt ledighet.
Trevligt jullov och lycka till på tentorna!
MUU

MARMs aktiviteter efter jul:
• Studiebesök på ABB i Ludvika, finns endast ett fåtal platser.
• Mentorskapsprogram
Vill du ha en värdefull kontakt från yrkeslivet som kan ge dig stöd och rådgivning i dina karriärsval samt
hjälpa dig med steget ut på arbetsmarknaden? Då är Maskinsektionens Mentorskapsprogram något för dig.
Sista anmälningsdag för adepter, 20 dec. För anmälan och mer information, se MARMs hemsida
http://www.tfd.chalmers.se/~marm/
Håll utkik efter kommande MARM-event om du vill komma närmare arbetsmarknaden.
MARM önskar alla en GOD JUL
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M-Styret
Vi i M-styret har förstått att det inte är många som känner till vad vi
i M-Styret sysslar med, därför ska vi nämna några situationer då du
skulle kunna nyttja M-Styrets tjänster.
1. Om du vill lägga in en motion till Sektionsmötet om bättre gyckel
på maskin.
2. Om du vill ta ut din civilingenjörsexamen.
3. Om du tycker att skolans arbetsmiljö är i samma klass som Gulag.
4. Om du vill höra en synskadad kille sjunga sången om Josefin.
5. Om du vill ha en 3 meter hög Bautasten i bohuslänsk granit upprättad utanför M-huset.
6. Om du på onsdagen i lv 3 inte orkat laga mat och inte vill stå i kön vid kårhuset och betala 35 kr för
en liten förpackning med betongpulvermos och känner ett outgrundligt sug efter lagad mat och ett
trevligt Sektionsmöte.
Om du funderar på någon av ovanstående frågor eller motsvarande, tveka då inte utan gå in till oss i louchen
ta en kopp kaffe så kan vi diskutera din belägenhet.
Det inses nu lätt att M-Styret inte bara är en viktig kugge i maskinteknologsektionens maskineri utan att
M-Styret faktiskt är den viktigaste. Vi genomförde nyss ett välbesökt Sektionsmöte där vi bland annat
fastslog maskinteknologsektionens budget och självklart så kommer budgeten och protokollet ligga på
hemsidan. Men faktum kvarstår att det bara var ca 100st på Sektionsmötet och det går ca 850 teknologer på
maskin så vi är inte riktigt nöjda ännu.
Glöm inte att även ifall du inte har klarat en enda tenta under hela din Chalmers-tid så har du ända rösträtt
på Sektionsmötet.
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Galliska Spelen 2006
~ Äran och de stora hjältarnas spel ~

Ett stort tack till M-Photo för alla bilder och
ett ännu större tack till våra utmärkta arbetare!
kjk M.A.K.
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Vill du göra praktik eller exjobb utomlands?
I början av läsperiod 2 anordnades en förtagskväll med ZF. Arrangemanget var i Bulten och kvällen
innehöll föredrag, mat samt mingel med tid till frågor.
ZF är en stor underleverantör till fordonsindustrin. De gör bland annat växellådor och axlar till tunga fordon
och växellådor till personbilar. ZF:s huvudkontor är beläget i södra Tyskland, närmare bestämt
Friedrichshafen. Företaget finns inte i Sverige, men har en generalagent som heter KG Knutsson AB som
arbetar som en länk mellan tillverkare, återförsäljare och slutkund. ZF har över 53000 anställda runt om i
världen. Det finns 122 produktionsställen i 26 länder. De tar emot flest studenter i Friedrichshafen eftersom
de vill ta hand om studenterna så väl som möjligt och där har man en satsning som heter Students@ZF Det
är, precis som det låter, en förening för studenter som är där och gör praktik eller ex-jobb. Students@ZF blir
ett naturligt sätt för studenter att lära känna andra studenter och hitta på roliga aktiviteter när arbetsdagen är
slut. Det kan vara saker som att spela fotboll, grilla eller åka och bada.
Kvällen inleddes med att Martin Schilke pratade om sin praktikplats som han hade på ZF under sommaren.
Han berättade att han fick sin första kontakt med ZF då han var CHARM-värd 2004 för ett annat företag.
Martin läser maskin med inriktning materialteknik och gjorde sin praktik på Forsknings- och utvecklings
avdelningen i Friedrichshafen där han jobbade med att räkna fram Wöhlerkurvor. Eftersom han är halvtysk
var språket inte något problem för honom, men han berättade att det hade gått bra även för dom som inte
kunde lika mycket tyska.
Nästa punkt på programmet var Sofia Andersson och Markus Wilhelmsson som är utexaminerade
maskiningenjörer. De gjorde båda sina ex-jobb på ZF. Enligt dom ser företaget oftast att ex-jobben görs
enskilt. Sofia gjorde sitt ex-jobb om värmebehandlingar och Markus gjorde sitt om friktion i hydraulsystem.
Båda betonade att det var ett stort steg att åka utomlands och göra ex-jobbet men att de känner att de fått
det stöd och den hjälp de behövt av sina tyska kollegor. Att den tyska företagskulturen skiljer sig från den
svenska har de inte sett som ett problem, utan snarare som en värdefull erfarenhet inför framtiden.
Därefter dukades det upp en fin buffé med bland annat sushi, kycklingspett och stekt ris. M-ords utsända var
mer än nöjda med maten. Det fanns gott om tid att sitta ner och prata och ställa frågor till de som pratade
under kvällen.
Sist ut var Roger Karlsson som inledde sin karriär inom ZF på deras traineeprogram. Det är ett 15 månader
långt program som är indelat i 4 projekt. Varje projekt görs på olika ställen, varav ett ska vara utanför
Tyskland. Under tiden görs också ett gemensamt projekt med hela traineegruppen. Utlandsprojektet blev i
Rogers fall ett logiskprojekt i Brasilien. Efter avslutad trainee fick han jobb på ZF i Tyskland. Numera är
han inte kvar, men är glad för sina år där som varit både roliga och lärorika.
TIPS!
- Ta chansen
- Gå till ZF’s monter på CHARM och prata med dem. En bra idé kan vara att ha CV’t och ansökning klar
redan då.
Är du intresserad och vill veta mer, kontakta någon av ZF:s studentrepresentanter
Lai Kim Lim, maskin, 0705-448728 lim@student.chalmers.se
Therese Andrésen, elektroteknik, andresen@student.chalmers.se
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M-ord bakar julgodis
En regnig kväll i november samlades M-ord hemma hos Josefin för att fullgöra vårt uppdrag som
undersökande, testande tidning, maskinteknologens bästa vän i stormen!
Vi skulle testa julgodis så att en stackars tentastressad student
vet vilket godis han eller hon ska satsa på när sista tentan är
skriven och endast en dag återstår till julklappsinköp,
julklappsinslagning, julklappsrim, ljusstöpning, skinkkokning
och griljering, julstädning, julpyntning, julgransinköp,
julgransklädning, grötkokning och det viktigaste av allt
julgodistillverkningen. Vi har testat sex olika julgodis, lätta
och lite klurigare, traditionella och moderna, det vill säga att
det finns något för alla smaker!
Fudge
Betyg: 3.3
Färg: MAK-brun
Svårighetsgrad: Medelsvårt
Övriga kommentarer:
Kräver att man kyler ganska länge, gärna i frysen. Gott,
kanske lite mjuk. Mycket gott enligt delar av testpanelen.

Recept
3 dl socker
3 msk smör
2 msk vaniljsocker
3 msk kakao
2 dl grädde
hackad mandel eller nötter
Blanda allt utom mandel i en tjockbottnad gryta. Låt koka sakta
under omrörning. Gör sedan kultestet, vilket innebär att man testar
om smeten blir seg om man häller några droppar i ett glas kallt
vatten. Då den blir det tar man av den från spisen och tillsätter den
hackade mandeln. Häll ut den på en form, med smeta inte ut den
för då blir den för tunn.

Recept
ca 35 st
100 g mörk choklad
75 g kokosfett

Ischoklad
Betyg: 2.9
Färg: MAK-brun
Svårighetsgrad: Busenkel
Övriga kommentarer:
”Lätt och fett” är den vinnande sloganen för detta godis.
Traditionellt julgodis som är väldigt lätt att göra.
Busenkelt! Krävs dock lite precision vill uppläggning.
Gott men inget extra är den genomgående
kommentaren.

Smält choklad och kokosfett i ett vattenbad. Häll sedan i små formar, helst sådana av aluminium (eftersom
vanliga pappersknäckfomar släpper efter ett tag).
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Knäck
Betyg: 3.9
Färg: Rustet-beige
Svårighetsgrad: Medelsvårt (tillverkning) /
matlabsvårt (uppläggning)
Övriga kommentarer:
Krävde både tålamod och precision att lägga upp.
Stelnade bra, lossnade lätt från pappret. Några
tyckte att den var lite för mjuk. Den stelnade fort,
som på ett ”gris-blink” (vet inte riktigt vad det är
för uttryck men det betyder att det går fort tror vi).
”I år tar jag knäcken…. på oss allihopa!” hördes
upprepade gånger då en i redaktionen gör ständig
smygreklam för sin favoritjulkalender.
Recept
60 st
50 g sötmandel (3/4 dl)
1,5 msk smör
2 dl socker
2 dl ljus sirap
1,5 dl vispgrädde
Smält smöret i en gryta och blanda i socker, sirap och vispgrädde.
Låt koka och gör kultestet, se fudge. Blanda i mandeln och fördela i
knäckformar. Låt stelna!
Cornflakeskakor
Betyg: 4.4
Färg: MAK-brun
Svårighetsgrad: Matlabsvårt
Övriga kommentarer:
”Sprött och sött” är sloganen som beskriver detta bakverk
perfekt! Egentligen inte så svårt men man måste vara snabb
så att cornflakesen inte hinner mjukna. Tar dessutom lite tid
att stelna. Lite trixigt att lägga upp. Vad gäller strukturen på
detta godis, kan den liknas vid strukturen för grått gjutjärn,
med mjuk α-fas och spröda grafit-flakes (för er som ännu
inte läst om detta är det ett ypperligt tillfälle att undersöka
detta som förberedelse inför kommande studier!)
”Ja, det var väldigt gott.. men kanske lite sött…” säger
Hanna.
”Kan det kanske bero på att det är sirap och socker och choklad i….”

Recept
2 dl sirap
2 dl socker
200 g margarin
8 msk kakao
3 dl kokos
7 dl cornflakes
Smält margarinet i en gryta och häll sedan i socker, sirap och kakao. Koka i endast 2 minuter! Tag av grytan
och rör i kokos och cornflakes. Klicka ut smeten i små formar (storleken mellan knäckformar och
bullformar). Ställ svalt för att stelna. Man får vara lite snabb så att cornflakesen inte hinner mjukna!
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Recept:
marsipan
mörk blockchoklad

Marsipangodis
Betyg: 3.6
Färg: MnollK-vit / MAK-brun
Svårighetsgrad: Medelsvårt
Övriga kommentarer:
Busenkelt, men om man har estetiska krav på sina figurer
kan det vara lite svårare, iså fall kan en TD-varning utfärdas!
Men redaktionen lät fantasin flöda och det resulterade i
diverse skapelser, med mer eller mindre anknytning till
julen… En och annan julgris blev det i alla fall (även om
den enligt vissa mer liknade en skogsnigel eller en strandad
val…) Doppas sedan i choklad efter eget tycke och smak.
Stelnar snabbt och lätt i rumstemperatur.

Forma dina figurer i marsipan och smält under tiden
chokladen i vattenbad. Doppa sedan figurerna i
choklad och låt stå och stelna.
Snickers
Betyg: 3.4
Färg: Rustet-beige
Svårighetsgrad: Medelsvårt
Övriga kommentarer:
Den givna favoriten för den som gillar snickers!
Lätt att göra. Stelnar ganska fort i kylen.
”Det går inte att misslyckas” säger Hanna. Vem
var det som glömde
krossa cornflakesen
undrar vi då?
Recept:
1 burk jordnötssmör
2 dl sirap
1 dl socker
10 dl cornflakes
1 tsk vaniljsocker
1 dl kokos
1 kaka ljus blockchoklad
Blanda jordnötssmör, sirap och socker i en gryta och värm till
det blir mjukare. Blanda ner krossade cornflakes, vaniljsocker
och kokos i grytan. Fördela på bakplåtspapper i långpanna. Smält chokladen i vattenbad och häll den över.
Låt stelna i kylen.
Det som Josefin inte har i köket i form av köksutrustning har hon i förrådet, och det hon inte har där är inte
värt att ha alls. Vi har smält all choklad i en liten chokladfoundue som givetvis Josefin har. Vilken student
har inte det? Men lugn, om man inte äger en sådan kan man göra ett vanligt vattenbad och smälta sin
choklad i. Förutom det är den enda utrustning man behöver en spis, en gryta och något att röra med.
Vi hoppas att här finns kakor och godis för alla smaker, men M-ord-redaktionen har redan valt sin julfavorit,
cornflakeskakorna som i vårt test fick medelbetyget 4,4. Om ni undrar hur godiset smakar är det bara att
fråga M-styret.
God jul och lycka till i köket!
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Panelen
Vi i M-ord svarar på dina frågor om livet
Jag undrar varför alla föreningar plötsligt börjar synas allt mer i loungen?
/Sulan
Svar: Antingen för att styret är hemskt trevliga, att sofforna är hemsk sköna eller att det är hemskt äckligt i
källar’n.
Tjena M-ord! Jag har en liten fråga, hur får man tiden att räcka till egentligen?
/Stessad
Svar: Vi vet hur det hänger ihop. Under sin chalmerstid har man plugg-, sov- och fritid. Ekvationen blir
olöslig eftersom man bara får välja två.

Läsperiodens ros tilldelas M-sex för att de har dödat alla våra bananflugor!
/HBH Rustet
(Knepet är ett glas med vatten, diskmedel och vinäger. reds.anm)

M-ords önskelista till tomten
Kära tomten vi i M-ord har varit väldigt snälla i år och ätit vår spenat
var dag.
Större föreningsrum med fönster som går att stänga utan
akrobatkonster och blodiga knogar.
Ny dator som inte etsar fast 62 cm Love på skärmen titt som tätt
(inget ont om Love, men hur kul är det egentligen?).
Många aspar, inte träd då alltså. Du missuppfattade nog M-ords
önskan förra året eftersom föregående redaktion ersatts med
träskallar.
Fritid
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