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M-ORD LÄSES PÅ EGEN RISK

Sommar, sommar, sommar! Det är vad jag 
har på hjärnan nu. Slippa använda hjär-
nan i några veckor och bara sola, bada och 

äta glass utan ångest (läs jobba). Det känns som 
att den här läsperioden har varit världens läng-
sta, men nu sitter vi äntligen här i läsvecka 
sju. Lite moloket tycker jag det är ändå för oss 
treor som alla ska gå olika vägar nu. Några ska 
ta studieuppehåll, andra ska på utbytesår och 
så har vi sådana som jag som ska fortsätta på 
någon master. 

Tre år går sjukt fort när man har mycket att 
göra och det är alldeles för sällan man tar sig 
tid att stanna upp. Det är som att man har åkt 
berg-och-dalbana i tre år, och det har varit 
många uppförsbackar och en del nedförsbackar. 
Men en riktig jävla åktur har det varit och jag 
har haft världens bästa sällskap på färden. 

Nej, nu börjar det bli riktigt smörigt här. Typ-
iskt på äldre dagar antar jag. Hoppas tentorna 
går bra för er och så ses vi på grisfesten! Då 

kommer det bli en riktig kanonfest! 
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Inredning
Man måste ju bo också. Har man endast 18 kvadrater 
så kanske det är svårt att prioritera Tai-chin i lägen-
heten och istället satsa fullt ut på oren disk, högtalare 

och en fet soffa. 
Man måste ju ha 
fest också.
Man kan ju använ-
da massa använda 
prylar, gamla segel 
kan bli duschdra-
perier, örngott eller 
ett schysst överkast. 

Hitta en gammal trälåda att ha prylar i istället för en 
plastig sak från IKEA. Alternativen är oändliga.
Känner du dig som en riktig klippa på inredning el-
ler att du tycker att baren i Winden är riktigt mycket 
göttigare än förut? (För alla ettor: Winden byggdes om 
förra året av ett gäng tappra själar) Ta då lite ansvar för 
bövelen. Bara för att bygget har avstannat lite betyder 
inte att det är klart. Prata med styret och kom igång igen, de vet vilka som byg-
gde förra gången i fall ni behöver tips. När vi byggde Winden förra året så gick vi 
in för att få en lite grov  industrikänsla, stål, rost, grovt trä. Jag ska sätta upp plåt 
på skåpsluckorna hemma 
också.
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Drink clean, get lean! 
Ett av chalmeristernas största dilemma är ”hur ska jag kunna dricka alkohol 
utan att bli tjock”? Nu har vi i M-ord funnit en lösning. Efter många undersökn-
ingar, observationer och tester har vi kommit på några enkla knep som gör dig 
full och glad utan att bli tjock! En trevlig kväll och utmagrat utseende utlovas om 
du bara följer nedanstående steg. 

1. Ät inget på hela dagen – alla vet ju att det är bäst fest på tom mage. Du blir 
full fort plus att du kan kompensera ditt låga kaloriintag på dagen med alkohol-
kalorier på kvällen. Hur smart som helst ju! 

2. Träna innan – så alkoholen 
pumpas ut i blodet snabbare. 
Snabbt full – ja tack! 

3. Skinny Bitch – bra drink! 
Vodka, sodavatten och pressad 
lime. Obs! Stor risk att bli dömd 
av bartendern, men om du redan 
har gjort tidigare steg så förtjä-
nar du nog att bli det ändå. 

4. Undvik fyllekäk – det räcker 
väl med den vanliga bak-
fylleångesten, varför känna sig 
tjock också?

5. Rök – cigaretter är ett lysande 
hjälpmedel för att trycka ner 
aptiten, äta mindre och känna 
sig magrare. 

Följer du de här tipsen kommer 
du känna att du får ett utmagrat 
utseende och en snabb fylla – 
det enda som spelar roll! Lycka 
till och ha en grym festkväll! 
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Nya M-ord intervjuar på stan!
Nya redaktionen tog sig en tur ner på stan, för att mäta pulsen på det härliga, våriga och 
festliga Göteborg. Där stötte vi på maskinsektionens största trendsättare och medieikoner, 
oss själva, och passade på att genomföra en saftig intervju. Vi bad oss berätta lite om våra 
liv, drömmar och visioner samt att utförligt beskriva en i våra ögon lyckad utekväll:

M-ord:
Chefsredaktör, 24(!) år, M2

Lisa kommer från Dunderbo (tillsammans med Bamse, Skalman, 
Lille skutt och Farmor - red. anm.) och har som mål i livet att bli 
chefsredaktör för M-ord. Grattis Lisa! Vägen till framgång är dock 
sällan en solskenshistoria och hon bär, precis som föregående chef-
sredaktör, på ett långt gånget missbruk. D         ock är det choklad-
fläckar och inte chipssmulor man bör akta sig för i M-ordors soffor 
framöver. 

- Ett nintendo 64 och en låda öl (antagligen bryggarn - red. anm.) 
#somenchef

Kassör och Mästertjomme, 22 år, M2

En gammal sägen säger att Julian föddes på scenen på en jätte-
konsert, om det nu var Mora Träsk eller Iron Maiden som stod på 
scen är dock oklart och att döma av hans frisyr var det Lasse Åberg 
som stod för kalaset. Nåväl, detta glamourösa spektakel kommer 
ursprungligen från Glenns huvudkvarter och äter varken grön 
paprika eller dricker Pripps. Bjuder du ut honom på middag ska du 
ta honom till Gunillas baguetter.

- Sjunga duett med Björn Skifs på Gasquen   #SMR

VildmarksKorrespondent, 21 år, M2

Det ryktas om att Anders kommer från de outforskade vildmark-
erna. Det ryktas även att han kommer från Dalsland. (Båda tycks 
stämma - red. anm.) Anders har en hemlig dröm om att komma 
in på fordonsprogrammet i Säffle och har nu därför sökt sig till M-
ord, med förhoppningen om att detta ska vara redigt meriterande. 
Lycka till, önskar vi dig Anders!

- När man får dricka ur sin dunk i fred. #Volvo240forever



Sam - Undercover reporter, 21 år (fyller 22 i år - red. anm.), M2

Sam är en gedigen stadspojke från Sveriges framsida och prop-
agerar gärna sin livsvision om att bara leva en gång i livet. Som 
en av tidningens få urgöteborgare anser han det sitt livsuppdrag 
att bevara M-ords göteborgska anda. Vi kan nog påstå att han är 
“the go-to guy on campus” och det ryktas även att han är dyrkad 
i Japan, där han enligt uppgift ska ha vunnit i ett tävlingsprogram 
på japansk tv. 

- “Dricka te” och analysera den psykosociala arbetsmiljön på Excet. 
#Yolo

Tidningsmupp, 21 år, M2

Anna är en tjej med fart (ca. 7-20 km/h - red. anm.) Hon kommer 
från jo, eller nä, eller Hjo det gör hon ju! Hon har många strängar 
på sin lyra och är de oväntade citatens okrönta drottning. Sin fritid 
spenderar hon dock helst med att klättra och förtära bananer och 
hennes stora dröm är att en vacker dag vakna upp som en riktig 
apa. 

- När man får välta kor i sin egen hage.  #deballarur

Murvel, ∞ , M2

Niklas kommer från Sveriges framstjärt aka Stenungsund och 
drömmer även han om att bli chefsredaktör för M-ord. Det är 
ingen hemlighet att Niklas ålderskvoterats in till redaktionen. Ba-
komliggande orsak var ambitionen att skapa en framtida tidning 
med högre standard och mognare innehåll. Med största sannolikhet 
kommer detta dock ha helt motsatt effekt.

- En man minns.  #motoändlighetenochvidare

Pennvässar-ansvarig, 22 år, M2

Marcus har vigt sitt liv åt sin stjärt som han hängivet trimmar för 
maximal spänstighet på det lokala gymmet. Målet är att en dag 
kunna vässa en penna. Utöver dessa högt flygande ambitioner så 
är Marcus även en poet. Om du bjuder honom på en kokosboll i 
Bulten så skriver han dig en sonett. Bjuder du honom på två så 
vässar han din penna.

- När man vaskar alla vatten.  #hurtbulle



M-photo:
Fotoansvarig, 22 år , M2

Lovis kommer från den Svenska rivieran och ägnar sin 
fritid åt att trampa druvor till hembränt vin som hon se-
dan säljer för att finansiera alla resor. Hon drömmer om 
att bli helkroppsvisiterad av en stilig amerikansk säker-
hetsvakt i säkerhetskontrollen. Därav alla USA-resor.

- Livet är en fest! No regrets!

#stek(iugnenpå800graderdukanlitapåmigNoFakeTan)

Mammarazzi, 22 år, M2

Shari är nya M-ords importerade bildtagarjente, från 
oljeparadiset i väst (Sveriges förort - red. anm.). Få vet 
att hennes egentliga vision med studierna på Chalmers är 
att i framtiden kunna köpa upp alla världens elbilar och 
skrota dem.

- När man kan vaske olja på krogen såm man tatt fra sin 
egen hage.

#hotetfrånväst

Papparazzi, 20 år, M1 

Rikard kommer som alla vet från Sveriges insida (typ liv-
modern - red. anm.). Han har storslagna drömmar om att 
bygga en trojansk Dalahäst och att med denna invadera 
Handels. Vi hoppas givetvis på legendariska fotografier 
från detta minnesvärda slag!

- När man kan låta knätofsarna hänga fritt.

#brytermotallaregler
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Sommaren närmar sig med storsteg i 
takt med att slutet på terminen nalkas. 
Så snart den sedvanliga skolångesten 
och bakfyllan från grisfesten lagt sig 
väntar den stora tomheten som upp-
står när ledigheten infaller. Denna 
tomhet kan man fylla på många sätt 
t.ex jobb, bad, resor eller framförallt 
lådvin. Panelen för hälsa och livsstil 
har valt att titta lite närmare på de två 
sistnämnda och har därför undersökt 
det här medhusvagnssemester. Enligt 
uppgifter som panelen tagit del går det 
till ungefär så här:
För att åka på husvagnssemester krävs 
det ett stycke husvagn, ett dragdon 
och en vision om att skapa nya lågvat-
tenmärken. Som vanligt vid en semes-
terresa gäller det att packa smart för 
att redo för allt man kan tänkas möta. 
Kläder efter väder är ledordet här och 
nedan följer en liten lista på hörns-
tenarna i din husvagnsgarderob:
•2 par crocs i gälla färger
•3 par varg-tishor med avklippta är-
mar, gärna nån storlek för stor
•2 par avklippta mjukisbyxor, helst 

grå/smutsvitt
•Nätbrynjan
•Regnponchon från Liseberg -07
•Vita intersportstrumpor
•En t-shirt med ”öl byggde denna 
vackra kropp” eller annat fyndigt citat
•Keps med Ed Hardy-tryck, desto mer 
desto bättre
•Sverigetröja, gärna lite tajt för att visa 
formen
•Takidas senaste skiva, inte ett plagg 
men ett måste

Hälsa och livsstil-
Man ska ha...
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 Husvagnen står ju så klart på bak-
gården och bara längtar på att ge sig 
ut på den årliga pilgrimsfärden till Ul-
lared. I vagnen ligger så klart förtältet, 
presenningen från ÖB, färdigpackat 
från förra semestern, udda utom-
husmöbler man plockat ihop under 
åren och så klart uppblåsbara polen 
när man vill ta sig ett dopp men inte 
orkar gå till stranden eller om man 
bara vill kyla biran. 

Familjen ute och förbereder avfärd
Sedan är det bara att koppla på åbäket 
på sitt dragdon och ge sig ut på dom 
stora vägarna. På vägen till meckat 
passar det ypperligt att svänga förbi 
någon lokal marknad, gärna på någon 
mindre tätort i Småland. 
Där man kan fylla på för-
rådet med fräcka kepsar, 
hajtandshalsband, tatuera 
sig eller bara införskaffa 
några nya t-shirtar med 
vargmotiv, alternativt en 
örn eller björn går också 
bra. Här kan man även 
passa på att köpa på sig 
några langos som får 
agera färdkost på vägen 
till Gekås där det ga-
ranterat är extrapris på 
flintasteken.

Väl framme på campingen utanför Ul-
lared letar man upp sin gamla fjolår-
splats som varit densamma det senaste 
decenniet. Sedan kan fruntimmerna få 
roa sig medan männen kopplar av på 
riktigt med en grogg. På kvällskvisten 
åker flintan på grillen och serveras 
sedan med såjs de bernåjs på papptall-
rik, så man slipper disken. ”Man ska ju 
inte behöva slita ut sig på semestern, 
särskilt inte med fruntimmersgöra”. 
Kvällen avslutas traditionsenligt med 
bråk om vem som tog det sista ur 
gräddan-boxen eller att Roffe fuskade 
på armbrytningen. Dagen efter vaknar 
de fallna hjältarna sedvanligt i närlig-
gande buskage eller av att grannungar-
na sparkar boll på en. Men det är bara 
att ta nya tag, semestern har ju bara 
börjat. ”Nu ska vi ha trevligt tillsam-
mans” som det heter. 
Om du inte trodde att det fanns en 
nivå lägre än delta eller om du trodde 
att du nått botten så kanske camp-
ingsemester på Ullared är något för 
dig. Isånafall kanske vi syns i ett förtält 
runt självbildens yttre rand!



Statik-och hållfasthetslära M1

Det börjar alltid så fint i den här kursen. Sina gymnasiala kunskaper om friläggn-
ing gör att man glider fram friktionsfritt* genom kursens första veckor. Från förs-
ta duggan kammar man med sig 3 tenta P eftersom det enda nya man behöver 
lära sig är att använda formler med kraft och momentvektorer. Men som bekant 
är det därefter slut på det roliga. Efter typ läsvecka 3 är man återigen i det sed-
vanliga underläget och det är inte längre alls lika kul med statik. Aspar och inval 
får dig att tänka på helt andra saker och ting än den ökade svårigheten och sen 
sitter man där i slutet och krigar för överlevnad på desperationens rand. 

*Anspegling på kursinnehåll görs med avsikt. Classic dad joke.

Termodynamik M2

Den utlovade lurigheten med termon från föregående blaska verkar vara relativt 
spot on enligt redaktionens inside man på institutionen. En högre lägstanivå än 
vanligt sätter självfallet käppar i hjulet för många i M2 och den ytterst tvivelak-
tiga limes 3:an duggar tätt i betygslistan. Ett och annat U tittar även fram och 
bidrar med dålig stämning. Redaktionen har även fått chansen att träffa en av 
de exklusiva eremiter som lyckats kamma hem en femma i kursen. Han kallar 
sig Smittlas för att inte röja sin sanna identitet. Smittlas berättar att nyckeln till 
framgång grundar sig i att han får ett förhöjt intellekt när han dricker sin favorit-
brygd ur ett gyllene kärl. Helt klart ett dopingfall á la Bamse-ish med andra ord.

Linjär Algebra M1

Ahh! Äntligen linjär algebra. En kurs vars bok är omatchad när det gäller peda-
gogik och förståelse men tentan kan placera dig med kunskap för en femma i 
U-träsket för att du slarvade på delen för godkänt. Förr, när det var bättre, var 
detta ganska harmlöst för de flesta men ack så förödande för ett fåtal. Rimligtvis 
lär historien ha upprepat sig och nu finns det ett litet bittert gäng i ettan som får 
dras med den här tentan ett tag framöver. Do enjoy!

Kuggligan
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Aurafoton – den nya IT-grejen. 
Aura är ett område som omger alla levande kroppar och visar deras energi. Nu 
är det möjligt för alla att med hjälp av ett enkelt foto kunna se sin aura och förstå 
vad det är man känner och utstrålar. 

”Jag kände mig lite nere så tog ett aurafoto. Detta visade lite mörka kanter i min 
siluett och jag visste att jag behövde göra en förändring.” - Martin Granlund

Martin Granlund är Maskins aurakille och 
inspiratör. Han läser tredje året på och är 
21 år gammal.  Hans vision om att alla ska 
ha gröna auror då detta visar på harmoni, 
barmhärtighet, kärlek och empati. Han 
försöker sprida detta budskap genom att 
rensa sin aura dagligen på mörker och 
negativitet och måla den med ljusa färger 
och optimism. Martin började med au-
rafoton en mörk dag i november efter en 
pubrunda, då han låg hemma bakis och 
fylld av ångest. 

”Jag visste att det var dags att göra en förän-
dring, så jag googlade på lite feel-good 
grejer och kom in på aurafoton. Jag tog ett foto och analyserade och blev mycket 
chockad över vad jag såg.” berättar Martin.
För en ovan person är aurafoton klurigt då det handlar om att titta på ett kort 
med ett par andra ögon. Vissa har lättare för det än andra. Behöver du hjälp med 
ditt auraseende kan du alltid skicka in din bild till en hemsida som analyserar den 
åt dig. Martin är en person med naturlig fallenhet för auraseende. Från den dagen 
tar han varje dag ett kort och analyserar, och om det är nödvändigt rensar sin 
aura. 
”Det är viktigt med en positiv aura, för annars kan jag inte sprida mitt budskap.” 
säger Martin med ett leende på läpparna. För oss som känt Martin ett tag har vi 
sett en stor förändring de senaste månaderna och man kan nästan säga att han 
har ett positivt ljus kring sig. 

Martin har analyserat tre personen i redaktionen och deras aurafoton. 
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Jakob har ett tydligt grönt ljus kring 
sig. Det visar att han som person är 
väldigt tolerant och harmonisk. Han 
är en pålitlig person som kan ge ett 
mystiskt intryck. Det kan även vara 
ett tecken på att han ätit mycket grön-
saker på sistone och att kroppen mår 
bra av detta.

Hanna har ett tydligt blått ljus runt 
sig. Det är ett tecken på att hon är 
omtänksam och att hon styrs av 
känslor snarare än förnuft vilket är 
väldigt energislösande. Det kan även 
tyda på att hon druckit mycket vatten 
idag. 

Adam har två färger runt sig, gul och 
röd. Den gula visar att han är glad, 
optimistisk och en populär person. 
Den röda visar på passion och en an-
ing envishet. Han kan även ha druckit 
mycket öl. 

Som avslut säger Martin att det inte är någon exakt vetenskap det här, 
och att det tar många år att få reda på de många hemligheter som 
döljer sig i aurorna. 







014/15
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Ordf: Anna Carbell
Kassör: Emma Lysén
Ledamöter:
Julia Eugensson
Christoffer Stuart
David Sveide
Håkon Karlsson
Herman Lundberg
Elias Sonnsjö Lönegren

Elias: Stenhård grabb från Tynnered som kommer axla dörrvaktsrollen i M-Sex. Från gatan 
har han lärt sig hantera både butterflykniv och skjutvapen som få. –Det kommer bli jävligt 
svårt för alla fyllon som ska in på slarren berättar  sammanbitet han för redaktionen, samti-
digt som vi får en blick av en dold puffra i byxlinningen…

Anna: Arbetskraftsinvandrare från Stockholm som är här på bästkusten för att ta del av dess 
ljuva atmosfär. Åker gärna skidor och är fast besluten att ha en fet skidgasque med snö och 
bra väder. Redaktionen ser fram emot att kunna dra på sig längdskidorna och dra av ett par 
varv fristil kring dansgolvet. Hon lovar dessutom att det kommer hållas afterski som knäcker 
vartenda alphak när det gäller fest!

Julia: Kan ha världens mest komiska skratt i världshistorien någonsin. Efter hårda påtryckn-
ingar lyckas vi få henne att lova att bara stå och skratta som andragyckel under hela förening-
såret. Vi är mycket nöjda med denna deal och garanterar att ni kommer tacka oss. Gåvor kan 
lämnas av i loungen märka M-Ord 13/14.

Håkon: Har haft en gädda som husdjur i sin dusch. Så att ni alla vet. En jävla gädda i en 
dusch!1!!11! Sjukt fantastiskt kan vi tycka. Han är alltså även husdjursansvarig i nya M-Sex 
och kommer förhoppningsvis att skaffa fler ”exotiska” husdjur till sektionen.

Christoffer: en redig kille från Stockholmstrakterna som lovat att ha lektion med de som ska 
på Schtekgasquen för att rätt attityd ska genomsyra sittningen. Ryktet säger att han vill ändra 
M-sex klädsel till trikåer. 

David: Lång kille från Göteborg. Gillar fiskmåsar, segelbåtar och hönökakor och ska se till det 
alltid kommer vara ett vettigt första gyckel. Med tanke på hans historia som fiskare har han 
titeln Överste Trålare på Gasquen. 

Emma (Lysén): kommer från den lilla staden Jönköping i Småland där hos just lämnat sitt liv 
hos Jehovas vittnen. Kallas även Emma i Lützen då hon tar alla sina krig i alkoholens dimma. 
Hennes förfäder red bredvid Gustav andre Adolf och det är därifrån namnet kommer.

Herman: Går gärna barfota och därmed kan vi dra slutsatsen om att han har ett förflutet som 
skogseremit eller är släkt med Ernst. Han har dessutom en fallenhet för att göra bakåtvolter i 
tid och otid vilket också kan härledas till hans tidigare liv, ish.
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M
orsan

Fulländad
bjärekänsla

Habba!

SnaSnart är läsåret 
slut och vi får ta 
en välbehövlig 
sommarlång 
weekend. Gör då 
som oss i M.A.K. 
och grilla så 
mycket hamburmycket hambur-
gare du kan. 
Det blir man 
snabbare och 
starkare av!

kjk M.A.K.



Industriell Produktion och Organisation M2 – 30-ish %

Det är nog under Lindérs IPO-regim som M-klassen för första gången prövar 
sina inre meningsskiljaktigheter. Tillhör du team #AlltSomInteÄrHållf/Flervarr/
Matlab/RäknaÄrVärdelöstOchGårInteAttLäraSig eller lag #JagBryrMigInteO-
mAttJagSkrevMatlabUtanFullCapsFörJagVillInteÄgnaMittLivÅtBeräkningÄndå? 
Tycker du att lagnmanen var jobbiga att läsa ska du nog välja team numero uno 
för IPO är som lagnamn två. Du får läsa lite mer text helt enkelt. Sen saknar 
kursen även siffertrolleri vilket varje år ställer till en del problem för de stackars 
få med straight up femmor i alla räkneämnen. Deras gnäll om hur värdelöst IPO 
är för de får prova på motgång i en kurs = #MOTHERFUCKINGPRICELESS.

Disclaimer: Redaktionen är ej skadeglad.

Hållfasthetslära M1 - 35%

Första medlemmen i The Big 5 (Hållf, Dynamik, Strömning, FEM och Regler) du 
stöter på som etta. Ja ni har ju läst M-Ord under året så ni borde väl fatta vad 
Big 5 är för liga vid det här laget. Hällfasthetsläran är egentligen inte så obeha-
glig nu när man provat på Reglerteknik, utan svårigheten kommer nog med att 
kursen ligger lite dumt. Sol och vår kikar fram, Cortégen inkräktar på läsveck-
orna och man har vid det här laget hunnit bli riktigt skoltrött. Trots att Enelund är 
en duktig föreläsare pekar empiriska studier mot att nyss nämnda faktorer är för 
att rädda alla elever. 

Flervarren M1 – 25%

Det är ett under att så många egentligen klarar den här kursen varje år samt att 
den också får vara med på listan. Men det är så att det faktiskt inte kommer att 
komma en kurs i LP4 som man kan kugga de senare åren*. Stiggan är för övrigt 
lite av en hjälte med både typad tenta och dataduggor. Han är förmodligen the 
dark night på sektionen när man tänker efter. Ett inte jätteupphetsande ämne 
alla behöver klara men som han får alldeles för lite cred för.

*Det här är inget typo och stycket ovan är inte glömt + att jag ljög i disclaimern.

Das Küggprognos
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Insändare
Hej M-ord! Under påsken skrev jag regleren och ville bara säga att jag fick en 
fyra(!). Det var när jag hämtade ut den i förra veckan som jag fick reda på resul-
tatet. Efteråt så la jag den på bordet i loungen och nu kan jag inte hitta den. Det 
var som sagt en reglertenta med betyg fyra och den låg på bordet i loungen. Jag 
bifogar även en bild för igenkänning, har du sett den kan du maila mig på: hör-
ley@mpsysdouche.se!

// Hörley

Hejsan Hörley! Vi har hört ryktesvägen att Knut har snappat upp den för att 
använda den som typexempel på regulatördesign på institutionen men du kanske 
kan få tillbaka den i utbyte mot din själ!

// Redaktionen

Tjena M-ord! För ett tag sen skrev jag ipo-duggan och jag fick inte några poäng 
när jag minst förtjänade två poäng, hatar Lindér mig?

// Förtvivlad M2:a

Hejsan förtvivlad M2:a, antagligen så har du inte refererat tillräckligt till Lindér i 
dina svar. Pröva det nästa gång men var försiktig eftersom att det han säger nöd-
vändigtvis inte är rätt när han rättar!

 // Redaktionen
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Ett nytt styre har tillkommit sektionen med uppdrag att med sina erfar-
enheter och kunskaper driva sektionen framåt.

Dennis, Ordförande: En grabb från slätten med ett brunt förflutet 
som förutom sitt uppdrag att leda sektionen är engagerad i whiskas 
eller var det mhisky kanske?

Malin, Vice Ordförande: Den nya VO har 
lämnat över det beiga kassaskåpet och tagit 
trappan upp till styret. Är även kandidat på 
att ta över Anna Deans roll som snabbast i 
styret!

Elin, Näringslivsansvarig: En tjej som trots att hon fortfarande går 
i M1 har stenkoll på flera hundra företag efter noggrant utförda 
analyser och kalkyler.

Joel, Kassör: Gammal missare som kastat in handduken för att 
samla kvitton och se till att det finns pengar över till grisfesten 
även nästa år. 

Hedvig, Utbildningsansvarig: Som gammal M-
sexare har hon under ett år på gasquen kommit 
fram till hur man inte förbättrar studier och 
vänder nu på steken och axlar ansvaret för att 
ha koll på utbildningen här på maskin.

Alexander, Intendent: Killen från Båstad som tidigare kasta-
de kapsyler i M.A.K och nu ska stå för maskins biluthyrn-
ing. Var ska detta sluta?

Erik, Kommunikationsansvarig: 
Tidigare icke-kommunikation-
sansvarig i Rustet som nu sadlat 
om för att se till att sektionen 
vet vad han vet. Blev förövrigt 
genomklubbad som sämst på 
senaste sektionsmötet.





En  gåta och några Stenmark!
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10 och 10 är inte 20. Lägg 
till 50 så får du 11, hur?

Detta är en liten kluris 
som inte är helt uppenbar



Restaurangguide
Klockan börjar närma sig tolv och magen börjar göra sig påmind om att bli påfylld. Men 
vart ska man gå om man inte är så pretentiös att man faktiskt har med sig matlåda? 
Redaktionen har tagit tempen på de hetaste lunchställena på campus, häng med!

Xpress
På Xpress får du en låda rätt i handen för en billig peng. Snabbt, enkelt och billigt. 
Xpress brukar erbjuda långkok på pasta eller ris tillsammans med något klägg eller en 
korv. Garanterat fiberfritt och utan tuggmotstånd. Perfekt om man har lite bråttom till 
nästa saftarsession!

Kårrestaurangen
Kårrestaurangen erbjuder fisk, kött eller fågel med tillbehör. Ofta används hippa titlar 
som bräserad (stekt fast med lock på), pocherad (sjudits i vätska) och sotad (bränd, seri-
ously?) för få det att verka lite lyxigare än vad det faktiskt är.

Gröna Väggen
Har du fastnat i raw food-trenden eller är köttmotståndare så är gröna väggen det 
självklara valet. Här serveras sådana där grönsaker, konstiga röror, svampar och feta. 
Kan dock starkt rekommendera grönsaksbiffarna som tillsammans med vitlöks-sauce är 
riktigt delish.

Linsen
Linsen serverar ofta riktigt bra käk men det kostar ju därefter fast köper man woken, 
speciellt i slutet på lunchen, får man en redig portion som ofta kräver två sittningar om 
man inte vill drabbas av ett par timmars matkoma och tightare byxor. 

Pappas Nya Gunilla
Pappas Nya Gunilla ligger över gibraltargatan i höjd med kemi. Pappa serverar varma 
mackor med ost och annat godtyckligt pålägg. Billigt och gött fast det kanske krävs två 
mackor om det ska agera lunch. 

Gibban
Om det är en sån där dag när dieselmannen gått fram extra hårt finns gibban där som 
din räddare. Kostar lite extra men mättar och lindrar symtom som huvudvärk, ljuskäns-
lighet och fett-cravings. Redaktionen rekommenderar kebabpizza special med pommes 
och alla såser! 26



Läsåret 13/14 är snart slut och vi vill tacka för ett mycket gott samarbete och önska en trevlig 
sommar! 
Av läsåret återstår nu bara en eller ett par veckor av hårt arbete, en tentamensperiod, 
redovisningar av projekt och ett Göteborgsvarv. Sedan får vi alla ett välförtjänt 
sommaruppehåll.  M3:s kandidatarbetsprojekt redovisas måndagen den 2:a juni. 
Presentationerna är öppna för alla, så passa på att gå och lyssna!  Efter presentationer 
blir det avslutningstårta i studiehallen. I samband med detta delas M-programmets 
utvecklingsstipendier ut. 
Det har varit ett hektiskt och mycket framgångsrikt läsår. Det gick fantastiskt bra för 
Chalmers i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. 16 av Chalmers examina 
fick det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. Som jämförelse fick endast två KTH-
examina det högsta omdömet. Chalmers civilingenjörsexamen i maskinteknik och 
Chalmers masterexamen i maskinteknik fick båda det högsta omdömet. Ingen annan 
civilingenjörsexamen eller masterexamen i maskinteknik i Sverige erhöll det högsta 
omdömet.  Detta är resultat av ett långsiktigt arbete mellan lärare, studenter och näringsliv 
med fokus på utbildningskvalitet och efterfrågan från arbetsmarknaden. Ett exempel på 
detta är när examensarbeteshandledare på Volvo säger att Chalmers M-studenter sticker ut 
jämfört med M-studenter från övriga högskolor i Sverige, ”ger man dem ett öppet projekt 
sätter de igång direkt med sina Gantt-scheman, lösningsförslag och utvärderingsmatriser”.  
I samband med kvalitetsutvärderingen beslöt Sveriges regering att det skulle bli en 
kvalitetspeng till de högskolor som erhöll mycket hög kvalitet. För Chalmers del blev 
resultatet 40 miljoner under 2014 och vi är utlovade ungefär lika mycket pengar under de 
kommande tre åren. Chalmers övergripande mål med kvalitetspengarna är en varaktig 
höjning av grundutbildningens kvalitet. För M-programmets del kommer pengarna att 
användas till att utveckla program, kurser, pedagogik, laborationer och utbildningsmiljöer. 
Vi hoppas även kunna uppgradera prototypverkstaden. En ny fleroperations-CNC-fräs och 
en vattenjet-skärmaskin står högt på önskelistan. En verkstad/ett lab där vi kan hantera 
kompositer och epoxi vore också mycket önskvärt. Pengar kommer också att användas 
till att utveckla virtuella lärandemiljöer med mycket webmaterial i matematik och 
reglerteknik. 
Vi har fortsatt mycket bra och högt söktryck till M-programmet och har cirka 300 
förstahandssökande och totalt över 2000 sökande. Vi är därmed det mest sökta 
maskinprogrammet i Sverige och det tredje mest sökta programmet på Chalmers.  När det 
gäller genomströmning och studieresultat har vi fortfarande en bit kvar till målet att 80% 
av de som börjar tar examen inom 6 år och delmålen att vi skall ha 90% kvar i programmet 
efter ett år och att 90% av dessa skal ha klarat 45 hp eller mer. Idag har vi ca 65 % som 
tar examen inom 6 år, 85% är kvar i programmet efter ett år och av dessa har cirka 80% 
klarat 45 hp eller mer. Vi arbetar fokuserat på att öka dessa siffror utan att sänka kraven.  
Studierna är utmanande och krävande. För de flesta kommer det perioder då man känner 
att man inte riktigt hänger med och man kommer att behöva lära sig saker man inte direkt 
ser nyttan av.  Ge då inte upp. Det kommer en dag när allt faller på plats och du erhåller 
din civilingenjörsexamen. Vi vill utbilda för att ge dig bästa möjligheterna till personlig 
utveckling och framgångsrik yrkeskarriär och för att du i framtiden ska bidra till att göra 
samhället bättre. Till slut vill vi återigen önska er en mycket trevlig sommar. Vi ser redan 
fram emot att träffa dig och alla nya studenter till hösten.  

Programledningen.  Mikael, Lilian och Johan 27
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Lika som Brännbär

Göran Brännare är en återkommande gestalt på M-ords lika-som-bär-sida. 
Kanske han bara har ett sådant ansikte. Vad vet vi? Det verkar i alla fall som om 
vi bara skrapat på ytan av GBrännare-likisar Denna läsperiodens GB-lookalike 
är Bertil Enstöring från den berömda och briljanta men mardrömsskapande 
TV-serien Skrotnisse. Bertil är inte bara en GB-doppelgänger utan delar också 
egenskaper som genialitet och sympati.

Som en liten boonus har vi också Snoop Doggy Dogg Lion Whatever och en 
schysst Tax (till höger) som antagligen heter Franz Ferdinand.

29



Kvartalets bus
Det har ju den senaste tiden varit lite si sådär med bus här på sektionen. Visst har 
det varit några roliga uppstickare men inga som riktigt etsat sig fast men nu har 
några marodörer gjort slag i saken. Under natten till en morgon har några byggt 
om rustetrummet till en toalett, de tyckte uppenbarligen att en sunktoa inte var 
tillräckligt. Toan erbjöd allt man kan önska från en sunktoa; väggar, toa, handfat, 
dasspapper och den sedvanliga kameran i taket. Det fanns till och med rinnande 
vatten i handfatet. Redaktionen kan bara bocka och buga för detta fantastiska bus 
och hoppas på mera sånt i framtiden!
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JAG HAR PÅ MIG…
Jacka och byxor från Zara man, t-shirt 

från H&M, skor från Marin Profil i Karl-
stad och det är oklart vart solglasögonen 
kommer ifrån. Jag har en Smartwatch 2 

från Webhallén med metallarmband. Jag 
skulle beskriva min stil som lite Yachtig 
och marinblå är en bra färg som passar 
till havs och i fjällen. Jag seglar mycket 

och åker telemark.

SHOPPAR…
… mest på herraffärer, 

faktiskt.

MIN FESTKVÄLL BÖRJAR…

… med en fördrink hemma i lägenheten 
eller en whisky i duschen. Då brukar det 
bli White Collins eller Lynchburg lemon-

ade. Jag har alltid Jim Beam hemma, en bra 
bourbon som kallas fattig mans Jack Dan-

iel’s. Sen brukar festen fortsätta hemma hos 
någon polare, familjen är alltid snäll och 

släpper in en. Då dricks det mest öl, smålle 
eller IPA står högt i kurs.

FORTSÄTTER…
… till någon fest på skolan, Pub-

rundan är en favorit men annars så 
brukar vi gå till Vasa. Dansa är inte 
riktigt min kopp te om jag inte står 

på en segelbåt i Medelhavet. Det 
blir mest pubhäng i Göteborg. När 
vi är ute så dricker vi också mest öl, 
de har ett bra utbud på NOBA och 

har trevlig atmosfär.

”Fattig mans Jack 
Daniel’s”
Adam Pluto,24, från Karlstad, pluggar Naval architecture och gillar schackel.
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