Välkommen!
Grattis! Du är en av de få utvalda som blivit antagen till Elektro- eller Medicinteknikprogrammet
vid Chalmers Tekniska Högskola. Framför dig väntar flera års spännande studier varvat med glada
upptåg och äventyr tillsammans med andra likasinnade studenter. Dina första veckor på Chalmers
kommer att präglas av Mottagningen. Under dessa
veckor kommer du som nyantagen kallas, tillsammans med dina nyblivna klasskamrater, för Nollan.
Detta för att ni ännu inte tagit några högskolepoäng.
Både ni Elektro- och Medicinteknikstudenter tillhör nu samma sektion på Chalmers som kallas
Elektroteknologsektionen eller Elektro i gemene
mun. Vad detta enkelt innebär är att ni kommer
läsa många kurser ihop men framförallt ha otroligt
kul tillsammans!
Vi som kommer att organisera er mottagning kallas
för EØK, Elektroteknologsektionens mottagningskommité, och vi kommer att agera vägvisare och
stöd åt dig som nyantagen under de första veck-

Oliver Karlsson/CFFC

orna. Om det är något du undrar över, eller om
du bara vill ha någon att hålla i handen är det till
oss du ska vända dig i första hand. Glöm inte att
alla elektroteknologer är väldigt snälla och hjälpsamma av naturen, speciellt mot dig som Nollan.
Gulgölingsboken, den du håller i, är skriven av oss
studenter på programmet. Den är tänkt att ge en
kort introduktion till dina första veckor vid Chalmers samt en grundläggande presentation av Elektroteknologsektionen. Lite mer ingående kommer
den att börja med en presentation om vad Mottagningen innebär och vad som kommer att hända
under dessa fyra veckor. Vi vill efter detta ge dig
en introduktion till utbildningen för att sedan ge en
presentation av de olika föreningarna vid Elektroteknologsektionen, och vad de kan göra för dig.
P.S. Det är viktigt att du under sommaren fyller i
och skickar in NollAnkäten, då phaddergrupperna
fördelas efter den. Denna hittar du på www.e0k.se
Varmt välkommen till en underbar tid med oss på
Elektroteknologsektionen och Chalmers!
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Presentation av EØK
Elektroteknologsektionens mottagningskommité, EØK, är en grupp på sju personer som
arbetar helt ideellt för att ni ska komma in i
era studier så snabbt det går. Vad vi tycker är
viktigt för att klara en femårig utbildning är
goda vänner. Det vi kallar Mottagningen är fyra
veckor av både sociala aktiviteter bredvid studierna och studieinriktade arrangemang som
hjälper er att hitta rätt sätt att plugga på. Vi har
även något som vi kallar matte-intro, där du får
repetera det viktigaste från gymnasiematten.
Genom att deltaga i olika aktiviteter kommer
du lära känna fler personer på kortare tid än du
någonsin tidigare gjort.

Mottagningen är uppbyggd kring phaddergrupper som består av nyantagna studenter. Ett
antal phaddrar är tilldelade varje grupp för att
informera och vägleda Nollan både gällande
studielivet och det sociala livet på Chalmers
vid sidan av studierna. Passa på att ställa frågor! Målsättningen är att ni ska kunna fortsätta
umgås med era phaddrar även efter att Mottagningen är över. Från oss alla, till er alla, en hel
Mottagning med underbara aktiviteter, bara för
er nyantagna!
P.S. Allt under Mottagningen är självklart helt
frivilligt.
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SPARVEN
Ordförande
Sparven vårt NollK med järnhand styr,
om någon morot han sig inte bryr
Gammal, vis och lugn han är,
På kvällarna det mot donken avenyn bär
På Olofshöjd vår kära ordförande bor,
dit han promenerar utan skor
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Första dagen
Första dagen blir en göttig heldag där vi bjuder på
mat hela dagen, så du behöver inte tänka på det!
Tisdagen den 16:e augusti börjar det! När du
kommer till Götaplatsen kommer det vara fullt av
folk från Chalmers alla olika sektioner. De kommer
stå och välkomna alla nya studenter-du hör hemma
hos de gula! E-styret är där och de fem personerna iklädda gula rockar är EKAK, Elektros Kalle Anka-Kommitté, och de står där för din skull. EKAK
kommer ställa tre kluriga frågor, så kör hårt, det lär
ni er lätt!
På Götaplatsen kommer du att få en gul T-shirt för
att alla nya ska kunna känna igen varandra. Det
kommer även bjudas på något ät- och drickbart, var
inte rädd för att ta för dig!

Det sista som händer på Götaplatsen är att ni
kommer gå ett långt led till Chalmersområdet
där rektorn och kårledningen håller tal. Därefter
blir det ett kort besök hos Elektros skyddshelgon
Quarl. Efter besöket går vi vidare till EDIT-huset
(Elektro, Data, IT), senare under dagen sker även ett
obligatoriskt upprop. Därefter kommer du att bjudas
på lunch. Eftermiddagen inleds med information av
oss i EØK från 13:00.
Dagens stora händelse är att ni blir indelade i phaddergrupper. Varje phaddergrupp består av både nya
studenter från både Elektroteknik och Medicinteknik samt phaddrar. Phaddrarna är äldre elektroteknologer som vill få er att känna er välkomna in i gemenskapen. Phaddrarna finns för er skull så var inte
rädd att fråga dem om det är något ni undrar över!
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Ofelia Carlsson/CFFC

Ellen Widerstrand/CFFC

Mottagningen är naturligtvis inte bara till för att
bygga upp ditt framtida nätverk med klasskamrater
utan meningen är att du ska introduceras till Chalmers och Göteborg. Syftet är att du ska få en rolig
och bra start på din studietid samt hitta det sätt att
studera på som fungerar bäst för dig.
Förbered dig på en kul tid!

Under de två första veckorna på Mottagningen
kommer vi se till att Nollan kommer in i det tempo
som det innebär att plugga på högskola, här kommer ni kanske märka att ni har glömt en hel del
från gymnasiet.
Efter de första två veckorna går studierna igång på
helfart. Under Mottagningen kommer vi att se till
att det nästan alltid finns gratis eller billig bra mat
att få tag på, så vissa kvällar kan bli lite senare,
vissa lite tidigare. Ge det en chans! Ta den!
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“Foto: CFFC.se’’

Mottagningen i helhet

Sådärja - Nu har du kommit en bra bit in i modulen om
din framtid. Under de kommande sidorna hittar du ett
preliminärt schema följt av en kort beskrivning av alla
aktiviteter. Här kommer du även att se vad du med
fördel tar med dig till de olika arrangemangen. Schemat
blir så komplett ett schema kan vara och vi hoppas att
det inte blir allt för stora ändringar.

Nollbricka

Några viktiga begrepp

Nollan

EDIT-Huset

Du kommer som tidigare nämnt att kallas Nollan under
Mottagningen. Detta är ett namn som kommer från att
du ännu inte har några högskolepoäng och är inte på
något sätt förknippat med den förnedring och skändning
som för länge sedan ibland förekom. Mottagningens
syfte är att du ska ha kul, förberedas för dina studier och
för att få massvis med nya vänner.
Om du skulle uppleva att du har blivit behandlad dåligt
ska du i första hand prata med EØK men det går också
bra att kontakta E-styret eller kåren.

Det stora huset där ni kommer att tillbringa mycket tid
framöver! Här ligger Kajsabaren, Café Linsen, övningssalar, grupprum och mindre föreläsningssalar.

Kajsabaren
Sektionens egen lunchlokal/pub. Förmodligen
Chalmers fräschaste! Här finns stort restaurangkök
samt mikrovågsugnar för lunchlådor. Självklart hjälps
hela sektionen till att hålla Kajsabaren fin, ren och
fräsch.

Under Mottagningen kommer du som ny student att
tillverka och bära en nollbricka om du vill. Nollbrickans
mening är i första hand att det skall bli lättare att känna
igen samt lära sig namnen på sina blivande kompisar.
På nollbrickan står både namn, sektion samt vilka aktiviteter Nollan varit med på.
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Mottagningskickoff
Självklart ska en vettig Mottagning inledas med en
riktig Kickoff! Vi ska sticka iväg och lära känna varandra bättre. Alla nyantagna, EØK, E-styret samt
programledningen. (Läs mer om dem längre bak).

Vi tycker det är den absolut viktigaste aktiviteten
under dessa fyra otroliga veckor, den är helt gratis, garanterat god mat, skönt häng samt alkoholfri!
Häng med, det blir kul!

Vi kommer att spendera ett dygn tillsammans på
hemlig ort. Aktiviteten går ut på teambuilding med
er i fokus. Föregående år som aktiviteten arrangerats, har den varit den populäraste aktiviteten under
Mottagningen. Vi kommer att utgå ifrån phaddergrupperna, ni ska först och främst lära känna varandra i phaddergruppen utan och innan. Det kommer ni göra! Ni kommer att få briljera, diskutera,
lyssna, lära, lära ut och skapa förståelse.

Packlista
• Sovsäck eller lakan, påslakan och örngott
• Tandborste, tandkräm, deodorant
• Mediciner efter behov
• ”Kläder efter väder” men minst en tjocktröja
och en jacka
• Badkläder och handduk
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Tisdag 16/8

Onsdag 17/8 Torsdag 18/8 Fredag 19/8 Lördag 20/8 Söndag 21/8
Matteintroduktion
08:00

Första Dagen
08:30
Götaplatsen

Mottagningskickoff !
tillbaka 12:13

Välkommen till Elektro/Medicin
10:30

Matteintroduktion och
studieinfo
10:00

Lunch
11:45
Kajsabaren

Lunch
11:45
Kajsabaren

Phaddermatte
13:15
Indelning av Phaddergrupper
13:30

Nollanbild
14:15

Matteintroduktion
10:00

Lunch
11:45
Kajsabaren
Matlab introduktion
13:15
Mottagningskickoff !
9:00
Samling: Kopparbunkern
Att arbeta som
civilingenjör
14:15

Chalmersrundvandringen
15:13
Information i RunAn
15:45

Grillning samt bricktillverkning
17:13

Övningssits
17:13

E6 Barnkalas
17:13
Geniknölen

Grillning samt bricktillverkning
18:00
EKAK/M.A.K. - Grill
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Måndag 22/8 Tisdag 23/8 Onsdag 24/8 Torsdag 25/8 Fredag 26/8 Lördag 27/8 Söndag 28/8
Matteintroduktion
08:00

Matteintroduktion
10:00

Studiebesök hos
RISE
10:00
Samling: Biblioteket

Lunch
11:45
Kajsabaren

Amazing Race
13:13

Matteintroduktion
08:00

Phaddermatte
09:00

Matteintroduktion
10:00

Matteintroduktion
10:00

Lunchföreläsning med Lunchföreläsning med
Sveriges ingenjörer
SAAB
11:45
11:45

Tivolit

Information om programmen
13:15

Phaddermatte
10:00

ETA Dagen
10:00
Lunch
11:45
Kajsabaren

Mottagningskampen:
Kappseglingen
13:00

FE(j)D7-kamp
14:13
Bygga Båt
16:00

Bastu!
15:13

E-sports sportgrill
17:13

Kajsapub
17:13
Kajsabaren Uttagningshäfv
18:13

Picknick med SNE
17:13
Samling: Ankeborg

Phadderkväll
Olika platser

Halvtidssittning
17:13

FestU
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Måndag 29/8 Tisdag 30/8 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9

Fredag 2/9

Lördag 3/9

Söndag 4/9

Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit

Hockeykalas
17:13

Nollpoquarlen
17:13

(TD)acos & tEquila
17:13
Samling: Kajsabaren

Pubrunda
17:00
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Kul med K
17:13

TGE Normbrytande
sittning
17:13

Mottagningskampen:
Rocken
17:00

Måndag 5/9

Tisdag 6/9

Onsdag 7/9

Torsdag 8/9

Fredag 9/9

Lördag 10/9 Söndag 11/9

Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Lunch
11:45

Se Time-Edit Se Time-Edit Se Time-Edit

Lunch
11:45

Se Time-Edit

Lunch
11:45

Se Time-Edit

Mottagningskampen:
Cheeret/Finalen
15:13

Olympiska
pyjamaZspelen
17:13

Spelkväll med SNE
och ARME
17:13

Elektras releaspub!
+ Nolluppdragvisning
17:13
Ankeborg

Nollmiddagen
17:13

Phadderfinal
Olika Platser

FestU
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Vecka 1
Tisdag 16/8

Nollbrickstillverkning

Här kommer ni samlas i era Phaddergrupper och tillsammans tillverka era alldeles egna, perfekta och fina
nollbrickor. EØK bjuder självklart på god mat.
Medtag: Glatt humör

Fredag 19/8

Mottagningskickoff

Onsdag 17/8

Chalmersrundvandring

Lär er hitta på campus och samtidigt träffa på olika
elektroföreningar. Era phaddrar guidar runt er så ni lär
er hitta överallt!

Övningssits

Oliver Karlsson/CFFC

Se sidan innan schemat för mer info. Det absolut
roligaste på hela Mottagningen!

Lördag 20/8

Tillbaka från kickoffen

Torsdag 18/8

Barnkalaset

Ta tillfället i akt och gå på den första riktiga sittningen.
Här lär ni er historian bakom och hur en sittning går
till, hur man sjunger, gycklar, med mera. Ett perfekt
tillfälle att lära känna er själva, varandra och era phaddrar lite bättre.
Medtag: Legitimation.

Barnkalaset arrangeras av Elektros sexmästeri, E6.
Evenemanget har temat barnkalas, klädsel i temats
tecken är mycket välkommet. Nu är det dags att visa
vad man lärde sig på övningssitsen.
Medtag: Legitimation samt kårlegitimation.

Vecka 2

EKAK/M.A.K. - Grillen
Grillkalas som arrangeras av EKAK och M.A.K.
(Maskintekniks PR-förening). Grillkalaset är ett mycket
populärt arrangemang där du säkerligen kommer stöta
på studenter från diverse olika sektioner.
Medtag: Legitimation samt kårlegitimation.

Måndag 22/8

Studiebesök
Nu ska vi åka iväg till Research Institute of Sweden
(RISE) och kolla var man faktiskt kan hamna efter
en utbildning på Chalmers.
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Bastukalas
Chalmers studentkår har en av Nordens största
vedeldade bastu. Med buss åker vi gemensamt ut
till Härryda som ligger några mil utanför Göteborg.
Först blir det lite lekar följt av bastu samt bad med
en sittning som avslutning. OÖMMA kläder är fördelaktigt!
Medtag: Badkläder, handduk.

Amazing Race

Fredag 26/8

Mottagningskampen: Kappseglingen
Nu är det dags för Kappseglingen, ett race mellan
alla sektioner. En spektakulär tillställning där du får
chansen att se många roliga ekipage. Är det kanske
du som kommer bygga båten som seglar bäst?

Tisdag 23/8

Uppdrag i Göteborg! Start vid Chalmers, snabbast
med flest poäng vinner! Snöra på er springskor och
ta på badshorts, man vet aldrig var vägen tar er
eller vilka faktistiska äventyr ni kommer uppleva
under resans gång.
Medtag: Kläder och skor som tål att bli blöta.

Onsdag 24/8

Tivolit
Tivolit är ett perfekt tillfälle att få se diverse
föreningar från alla sektioner på Chalmers som
håller i aktiviteter, lekar, och säljer mat. Vandra
runt på Teknologgården och njut av utbudet!
Kajsapub
Vår alldeles egna pubförening på Elektro arrangerar pub där goda hamburgare tillsammans med god
17
dryck serveras.

Sofie Groth /CFFC

Phadderkväll
Nu väntar en helkväll med er egen phaddergrupp. Mys och roligheter utlovas och ta tillfället i akt att lära känna både Nollan och Phaddrarna i din phaddergrupp bättre! Vad som står
på schemat mer exakt är olika för varje phaddergrupp, så missa inte vad dina Phaddrar har
förberett för din grupp!
Halvtidssits

Lördag 27/8

Halvägs genom Mottagningen kommer vi fira med
en halvtidssits. Denna sittning är av det lite finare
slaget med ljuvlig dryck och suckulent mat vilket
brukar vara uppskattat av Nollan.
Klädkod: Mörk kostym
Medtag: Legitimation.

Söndag 28/8

Dag med ETA

Vad kan vara mer roligt än att löda? Testa på att
löda ihop er egna krets som ni sedan får behålla!
Detta vill ni inte missa!

FE(j)D 7-kamp
Då den andra mottagningsveckan tyvärr rör sig
mot sitt slut tar man i allt som man bara kan i en
7-kamp med Data- och Fysiksektionen. Här kommer man kunna leka av sig och återhämta sig med
lite burgare innan mottagningsvecka 3 börjar!

NollpoQuarlen

Tisdag 30/8

NollPoquarlen är ett arragemang där sektionernas
nya studenter tävlar mot varandra i Øhlhäfv. EKAK
kommer att informera Nollan innan detta arrangemang äger rum samt annordna uttagningshäfv och
drillhäfv. Evenemanget hålls av EKAK och øhlen
som häfvs är endast lättøhl.
Medtag: Legitimation samt kårlegitimation.

Vecka 3
Hockeykalas

Måndag 29/8

Nu är det dags för att leka lite hockey, sommaren är
slut och ishallarna öppnar. Kalaset är tillsammans
med Teknisk fysik och Teknisk matematik. Plocka
fram tävlingsinstinkten och kämpa i tävlingarna
för att komma segrande ur kampen. Tänk på att ha
OÖMMA kläder. PÅ RIKTIGT!
Ps: Är inte vanlig hockey.
Medtag: Oömma kläder samt legitimaton.

Johanna Stenmark/CFFC

Onsdag 31/8

(TD)acos & tEquila

Vad passar bättre en onsdagkväll än lite tacos?
Kom på en sittning i våran kära kajsabar och lär
känna era mattekompisar från Teknisk Design!
Medtag: Temaenliga kläder
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Söndag 4/9

Mottagningskampen: Rocken
Pubrunda

Rocken är en musiktävling mellan sektionerna på
Chalmers. Elektroteknologsektionen ska representeras av en grupp nya studenter som får öva in
sig och senare rocka loss! Instrument och replokal
finns tillhands för er.
Medtag: Legitimation samt kårlegitimation.

Torsdag 1/9

Pubrundan sker en gång per läsperiod, dvs fyra
gånger på ett läsår. Då har alla Chalmers sektioner öppet sina sektionspubar. Passa på att upptäcka
andra sektioners lokaler tillsammans med EKAK.
Medtag: Legitimaton och kårkort.

Kul Med K

Fredag 2/9

Nu när mottagningsvecka 3 leder mot sitt slut passar det perfekt att få ut det sista av energin man har
kvar genom att leka och umgås med Kemi-Nollan.
Det kommer finnas grillat att äta och efteråt bär det
av mot gasquen för den som ännu inte är helt nöjd.
Medtag: Legitimation

Kasper Persson Palmqvist/CFFC

Vecka 4
Måndag 5/9

Olympiska PyjamaZspelen

Lördag 3/9

Kan du springa som Usain Bolt, stöta kula som
Randy Barnes, eller är du bara allmänt bekväm i
din pyjamas? Varför inte passa på att ha skoj med
Z-Nollan samtidigt som du tar dig an dessa aktiviteter men med en bekväm twist.
Medtag: Pyjamas

Normbrytande sittning.

Den normbrytande sittningen arrangeras av
TGE (trivselgruppen elektro). Här krävs inga
förkunskaper då allt man lärt sig under övningssitsen inte längre gäller. Allt som krävs är ett glatt
humör och öppet sinne!
Medtag: Legitimation och kårkort

Tisdag 6/9

Spelkväll med SNE och ARMÈ
Våran arbetsmarknadsgrupp ARME och vår studienämnd SNE arrar spelkväll i Kajsa, trevligt
umgänge utlovas!
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Onsdag 7/9

Releasepub med Elektra

Nu har vår kära tidningsförening släppt Nollan-nummret av Elektra. Kom in till Kajsabaren och
läs tidningen, njut av en god burgare och umgås
med vänner. Efteråt så kommer även uppvisning av
Nolluppdragen att ske.
Medtag: Legitimation

Nollmiddag

Fredag 9/9

Under denna sittning kommer ni förvandlas till
Nymble och inte längre får ni bära nollbricka (snyft
snyft). Mottagningen avslutas med en grandios finsittning. Om man missar denna tillställning kommer man “för evigt” benämnas som Nollan.
Klädkod: Mörk Kostym
Medtag: Nollbrickan!

Lördag 10/9

Phaddergruppsfinal

Nu lider Mottagningen mot sitt slut och det är ett perfekt
tillfälle att träffa sin phaddergrupp för mat och skratt.

Torsdag 8/9

FestU - final
Som avslutning på fyra magnifika veckor bjuds det
på storslagen fest i hela kårhuset. Det är du värd
som nybliven Nymble! Ofelia Carlsson/CFFC

Mottagningskampen: Cheeret & Finalen
Dags för Finalen och dags för er att vinna Mottagningskampen mot de andra sektionerna. Mer info
kommer under Mottagningen.
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Introduktion till utbildningen (för E-studenter)
Programansvarig hälsar välkommen

Hej och välkomna till Elektroteknik och Chalmers! Jag heter Jimmy Ehnberg och är ansvarig
för det femåriga civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik, som du snart kommer att påbörja. Jag är
nästan lika ny som dig, då jag blev ansvarig så sent
som vid nyår. Det är extra roligt att välkomna er till
landets enda civilingenjörsprogram i elektroteknik
som fick omdömet Mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsutvärdering
av landets olika examina, vilket vi naturligtvis är
omåttligt stolta över!
Men som du snart kommer att upptäck så är ett
Elektroteknik inte bara ett program för studenterna
utan också av. Visst är det mycket jobb men det är
också mycket roligt. Dina nya vänner kommer att
vara studiekamrater i början och i framtiden basen
i ditt professionella nätverk.
Det gäller att ta tag i sina studier redan från början och ge dem mycket tid och engagemang. Det
är slitsamt att lära sig nya saker, men det är definitivt värt allt besvär och det är väldigt stimulerande
för den personliga utvecklingen. En bra start är att
du repeterar gymnasiematten, antingen genom att
du följer sommarmattekursen eller på egen hand
räknar i mattehäftet (som du når bl.a. genom Studentportalen). Då förbereder du dig bättre inför
studiestarten. Det är också ett bra sätt att träna på
din studiedisciplin; under din fortsatta studietid är
det nämligen upp till dig själv att ta ansvar för dina
studier, din karriär och din framtid – ingen annan
kommer att göra det åt dig.
Är du osäker på vad du vill med studierna eller med
livet i största allmänhet, så har vi studievägledare

som kan coacha dig och hjälpa dig att komma fram
till det. Det är inte bara våra lärare som vet vad
de gör; också de elektrostudenter (EØK, phaddrar,
föreningsaktiva etc.) som du kommer att träffa de
första veckorna vet vad de gör och genom att deltaga i deras olika aktiviteter kommer du snabbt att få
nya vänner och komma igång med dina studier. De
kommer också att introducera dig till många andra
roliga aktiviteter och på Chalmers finns något för
alla.
Det är inte bara du som kommer att känna dig
vilsen utan det gör alla andra också, så passa på att
utnyttja den allmänna känslan av kaos till att lära
känna så många som möjligt under de första veckorna. Slutligen vill jag jag ge dig ett råd, ställ frågor.
Chalmers är fullt av personer som gärna svarar
på frågor, allt från
att förklara senaste nobelpriset till
var toaletten finns.
Frågar man inget, så
får man inget veta.

Jimmy Ehnberg
Programansvarig
Elektroteknikprogrammet (300hp)
jimmy.ehnberg@chalmers.se
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Introduktion till utbildningen (för MED-studenter)
Programansvarig hälsar välkommen

Varmt välkommen till Medicinteknik och Chalmers! Jag heter Stefan Candefjord och är ansvarig för
det nya civilingenjörsprogrammet i Medicinteknik
(MED). Programmet startade hösten 2020 och vi är
väldigt glada att ta emot er som nu utgör den tredje årskullen studenter 2022. Våra ambitioner är att
tillsammans skapa en medicinteknisk utbildning av
hög internationell standard som skapar möjligheter
till att rädda liv och förbättra framtidens hälsa med
avancerad teknik och artificiell intelligens.
Du har säkert hört hur svårt det är att läsa på
Chalmers och hur roligt man har under tiden - och
precis så är det! Det gäller att hänga med från start
och ge studierna mycket tid och engagemang.

också de MED/E-studenter (EØK, phaddrar, föreningar etc.) som du kommer att träffa de första veckorna är proffs på att arrangera olika aktiviteter som
gör att du snabbt får nya vänner och kommer igång
med dina studier. De kommer också att introducera
dig till många roliga aktiviteter.
Det är inte bara du som kommer att känna dig
vilsen utan det gör alla andra också, så passa på att
utnyttja den allmänna känslan av kaos till att lära
känna så många som möjligt under de första veckorna. Många av de nya vänner som du får kommer
du att behålla även efter din studietid, och ni kan
glädjas och lära så oerhört mycket av varandra som
ger ett livslångt värde.

Det är slitsamt att lära sig nya saker, men det är
definitivt värt mödan och det är väldigt stimulerande för den personliga utvecklingen. En bra start
är att du repeterar gymnasiematten, antingen genom att du följer sommarmattekursen eller på egen
hand räknar i mattehäftet (som du når bl.a. genom
Studentportalen). Då förbereder du dig bättre inför
studiestarten. Det är också ett bra sätt att träna på
din studiedisciplin; under din fortsatta studietid är
det nämligen upp till dig själv att ta ansvar för dina
studier, din karriär och din framtid – ingen annan
kommer att göra det åt dig!
Är du osäker på vad du vill med studierna eller med
livet i största allmänhet, så har vi studievägledare
som kan coacha dig och hjälpa dig att komma fram
till det. Det är inte bara våra lärare som är proffs;

Stefan Candefjord
Programansvarig
Docent Medicinteknik
Medicinteknikprogrammet (300hp)
stefan.candefjord@chalmers.se
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Studier

Studievägledare

Ett läsår på Chalmers är uppdelat i fyra läsperioder. Varje period består av åtta veckors studier med
föreläsningar och övningar, följda av en vecka utan
lärarledda aktiviteter då tentorna skall skrivas. De
två första veckorna under Mottagningen ligger
utanför planeringen som beskrivs. Normalt läses
två kurser på 7,5 högskolepoäng vardera varje läsperiod. Ni kommer dock att börja er utbildning med
att läsa två av höstens kurser på halvfart över hela
terminen. På följande uppslag finns en kort presentation av utbildningskonceptet under Mottagningen, och sedan kurserna som läses under det första
året på MED. Det är en enkel beskrivning som är
lättsamt skriven, och önskar ni mer ingående information så kommer det finnas länkat från sektionens hemsida.

Behöver du hjälp med
studieplanering, coachning eller vägledning är du
välkommen att kontakta
Lena Sommarström, din
studievägledare på MED
och Elektro.

Mejla frågor och/eller boka
ett möte via
lenasom@chalmers.se

Utbildningssekreterare
Vid frågor om kursval,
examenskrav och ansökan
om tillgodoräknanden är du
välkommen att kontakta
Hadi Zarshamfar, din
utbildningssekreterare på
MED. Mejla frågor och/eller
boka ett möte via
hadi.zarshamfar@chalmers.se

I de flesta kursutvärderingar, från både MED och
Elektro, framkommer det att de flesta börjat plugga
för sent, pluggat för lite samt tycker sig ha en dålig
studieteknik. Detta betyder inte nödvändigtvis att
du behöver plugga hela tiden. Det är dock vår starka
rekommendation att göra de uppgifter som rekommenderas samma vecka och inte skjuta upp allt in
i det sista. Gör du så, har du goda möjligheter att
lära dig det du ska kunna. Glöm inte att man måste
skriva alla tentamen första terminen för att inte bli
av med sin studieplats!

Figur 1: Genom Medicinteknik kan vi skapa fantastiska nya
möjligheter att främja hälsa och hjälpa vid hastig sjukdom.
Bilden visar principen för hur mikrovågsdiagnostik utvecklad på Chalmers kan detektera en intrakraniell blödning.
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Introduktionsmatematik
Få upp matteflåset under Mottagningen! Under de
inledande veckorna kommer du få den bästa möjliga starten på din chalmerstid. Vi kommer att erbjuda en matteintroduktion för alla nyantagna med
ett gediget program där man växlar föreläsningar,
räknestugor och gruppövningar om vartannat för
att du ska så snabbt som möjligt komma in i matten. Det här programmet är framtaget av äldre studenter bara för din skull. Vi vet hur viktigt det är att
komma igång med studierna och börja räkna. Så
häng på, gå på aktiviteterna! Det blir kul!
Som nämnt här ovanför kommer matteintroduktionen vara uppdelad i tre delar. Du kanske även
har sett det i schemat som presenterats tidigare.
Här berättar vi mer ingående om de olika delarna:

Matteintroduktion är så enkelt som flera 45
minuters föreläsningar av en mycket duktig äldre
student som går igenom det mest nödvändiga från
gymnasiematten för att du ska kunna sätta igång
och räkna så fort som möjligt. Andra äldre studenter kommer även att introducera er till det matematiska programmerings- och simuleringsverktyget MATLAB, också känd som den glorifierade
miniräknaren, som ingen ingenjör klarar sig utan.
Räkneövning är något som du kommer känna
igen senare under din Chalmerstid som SI, Supplemental Instructions. Det är när man delas in i
grupper och räknar utvalda tal av en SI-ledare. Passen avslutas med att man som grupp redovisar ett
av talen man räknat. Passen under Mottagningen
kommer vara två timmar långa inklusive raster.
Där det är en timme fritt räknande.

Phaddermatte är när man får tid med sin phaddergrupp att räkna det man själv känner att man
behöver träna mest på. Dina phaddrar kommer
vara där och hjälpa dig om du behöver.
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Studienämnden Elektro
Hallå i stugan!
Det är vi som är Studienämnden Elektro (SNE).
Vi jobbar med allt utbildningsrelaterat från ett
studentperspektiv. Oss går det att vända sig med
alla studierelaterade frågor som kan poppa upp i
skallen. Vi lyssnar på alla studenters åsikter och
tankar för att vi alltid ska kunna utveckla utbildningen och göra den bättre för varje år som går.
SNE utser även kursrepresentanter för kurserna
under första året. Som kursrepresentant för man
fram sina kursares åsikter och tankar om kursen
till examinator och lärare, man deltar även under ett utvärderingsmöte om kursen, ett så kallat
kursnämndsmöte. Vi finns med under hela proces-

sen som ett extra stöd för kursrepresentanter och
studenter.
Man ska även ha kul och trevligt under sin tid på
Chalmers så därför arrangerar vi även ett eller
annat pluggfika varje läsperiod. Här kan man dyka
upp och få fika i form av våfflor, toast och annat
gott som ett startskott på tentaplugget. Gott och
mättande!
Ni hittar oss förmodligen lite här och där på campus så det är bara att hugga tag i oss. Om man
mot förmodan inte hittar oss går det även alldeles
utmärkt att mejla oss på sne@elektroteknolog.se
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SNE:s hjälplista

Kursrepresentant
Till varje kurs väljs två eller fler teknologer att vara
kursrepresentanter. Deras uppgift är att framföra
övriga teknologers åsikter om kursen vid ett mittmöte samt att närvara vid kursutvärdering, som
även kallas kursnämnd.
Kursenkät
En enkät skickas ut efter det att tentan är skriven.
Där har man en stor möjlighet att uttrycka sina
åsikter om kursens innehåll och upplägg. Denna
enkät utgör mallen för kursnämndsmötet och är
alltså ett grymt verktyg för att påverka kursen inför
framtiden.
Dugga
En del kurser innehåller en dugga, vilket är ett test
där du har chans att tjäna bonuspoäng inför tentan.
Att plugga inför duggor är ett bra sätt att hänga
med i studietakten.
Anonyma tentor
Den som rättar din tenta vet inte vem som skrivit
den! Detta medför att du undertecknar varje skrivet
tentablad med en personlig kod som du blir tilldelad vid anmälan. Det är numera obligatoriskt att
vara anmäld för att få skriva tenta, så glöm inte det!
Glöm inte identifikation i form av kårlegitimation
och körkort/ID-kort!
Granskning
Du har rätt att granska din tenta efter rättning. Ifall
du anser att din tenta blivit felaktigt bedömd, så
kan du diskutera rättningen med läraren.

Mattetermer
Här kommer några beteckningar som kan vara
bra att ha koll på för de används titt som tätt av
föreläsare.
betyder ”identiskt lika med”.
betyder ”för varje”.
betyder ”tillhörande”.
omm betyder ”om men endast om”.
~
betyder ”proportionell mot”
<<
betyder ”mycket mindre än”.
>>
betyder ”mycket större än”.
betyder ”motsvarar”.
betyder ”varav följer”.
pss
betyder ”på samma sätt”.
s.a.
betyder ”så att”.
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Seniorphaddrar på Elektro
och Medicinteknik
Vet du att vi idag är 60 000 chalmerister med examen från Chalmers?
Alla vi har varit med om det du kommer att uppleva under de närmaste åren. Det mesta
nytt och roligt, men också en del krävande och utmanande perioder.
Vi alumner med examen från Chalmers, vill gärna hjälpa till för att ge dig en bra start på
studietiden och dela med oss av våra studieerfarenheter. Med oss kan du fråga/diskutera
om precis allt runt din studiesituation. Ingen fråga är för enkel eller för liten att ta upp med
oss.
Därför kommer du i samband med studiestarten att bli sammanknuten med minst en seniorphadder = (chalmerist med examen) via din phaddergrupp, som du kan ha som hjälp i
frågor runt chalmerstiden.
Vi hoppas att denna hjälp skall få dig att känna dig ännu mer välkommen och ”hemma” på
Chalmers redan från början!
Vi ser fram emot att träffa dig och dina studiekamrater vid starten efter sommaren!
Med varma hälsningar
från
Chalmersska Ingenjörsföreningen
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Föreningslivet på Elektro

Läs här om en av de äldsta och mest traditionsrika sektionerna
på Chalmers, och det rika spektrum av verksamhet som bedrivs.
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Sektionen och dess
verksamhet

Ordförande hälsar
välkommen

Chalmers studentkår heter den elevkår som alla
studerande på Chalmers tillhör. För att kåren skall
kunna komma närmre medlemmarna består kåren
av 16 studentsektioner. Elektroteknologsektionen
är den sektion du automatiskt blir medlem i när du
börjar och är till för att säkerställa den höga kvalitén på studielivet som ni förtjänar.

Hej Nollan!

Alla sektioner på Chalmers har ett så kallat helgon
som man identifierar sig med. Vi på Elektro har
Quarl Magnus Anka (Kalle Anka i folkmun) som
vårt helgon och vi var även den första studerandesektionen i Sverige att ha ett helgon.
Elektro är, vågar vi påstå, en av de främsta sektionerna vid Chalmers studentkår. Sektionens
dagliga arbete sköts av E-styret men utöver det har
vi en hel uppsjö av härliga föreningar och kommittéer som har mer preciserade uppgifter. Dessa återfinns under följande sidor i modulen, läs och spana
in!

Vad roligt att du har blivit antagen till antingen
Elektroteknik eller Medicinteknik! Mitt namn är
Emil och jag är sektionsordförande här på Elektroteknologsektionen. Välkommen till den bästa
sektionen på Chalmers! Jag är helt övertygad om
att du kommer ha fem av de bästa åren i ditt liv,
både utbildnings- och nöjesmässigt.
Mitt råd är att vara med så mycket som det bara
går nu under mottagningen. Det är fyra veckor av
mycket kul som händer där man också får träffa
många nya människor och vänner för studietiden
och resten av livet. Mottagningen ger dig också en
bra möjlighet att få en insikt i studielivet och att gå
på många roliga aktiviteter tillsammans med nya
och gamla elektroteknologer.
Återigen, varmt välkommen till Elektro! Här finns
det massvis att upptäcka och engagera sig i, inte
minst under mottagningen men även efter den.
Ha en fortsatt skön sommar
så ses vi i augusti!
Med vänliga hälsningar,
Emil Aretorn
Sektionsordförande
ordf@elektroteknolog.se
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What can SAMO do for you

°ĆÃŜ˘àÃĦ˘^e˘æĬ˘ÿĬŎ˘žĬš

As a student it may be hard to know who to contact or where to turn with various questions.

Ŕ˘Ã˘ŔŜšæêĦŜ˘ĉŜ˘ĥÃž˘ßê˘ĆÃŎæ˘ŜĬ˘ĜĦĬŸ˘ŸĆĬ˘ŜĬ˘àĬĦŜÃàŜ˘ĬŎ˘ŸĆêŎê˘ŜĬ˘
As a SAMO at the electrical engineering division, I’m your local student safety and welfare represenŜšŎĦ˘ŸĉŜĆ˘ŷÃŎĉĬšŔ˘ōšêŔŜĉĬĦŔʧ
tative and I represent you, as a student, in questions regarding the psychosocial learning environment. Meaning I work towards making you as a student thrive and prosper here at Chalmers. RegardŔ˘Ã˘^e˘ÃŜ˘ŜĆê˘êğêàŜŎĉàÃğ˘êĦĀĉĦêêŎĉĦĀ˘æĉŷĉŔĉĬĦʨ˘Eˌĥ˘žĬšŎ˘ğĬàÃğ˘ŔŜšæêĦŜ˘
less of what you need help with you can always come and talk to me.
ŔÃÿêŜž˘ÃĦæ˘ŸêğÿÃŎê˘ŎêŋŎêŔêĦŜÃŜĉŷê˘ÃĦæ˘E˘ŎêŋŎêŔêĦŜ˘žĬšʨ˘ÃŔ˘Ã˘ŔŜšæêĦŜʨ˘ĉĦ˘
ōšêŔŜĉĬĦŔ˘ŎêĀÃŎæĉĦĀ˘ŜĆê˘ŋŔžàĆĬŔĬàĉÃğ˘ğêÃŎĦĉĦĀ˘êĦŷĉŎĬĦĥêĦŜʧ˘^êÃĦĉĦĀ˘E˘
I am also bound by professional secrecy, meaning what you tell me in confidence I can’t disclose
ŸĬŎĜ˘ŜĬŸÃŎæŔ˘ĥÃĜĉĦĀ˘žĬš˘ÃŔ˘Ã˘ŔŜšæêĦŜ˘ŜĆŎĉŷê˘ÃĦæ˘ŋŎĬŔŋêŎ˘ĆêŎê˘ÃŜ˘
without your agreement. This means you can contact me regardless if it’s something in your learning
ĆÃğĥêŎŔʧ˘êĀÃŎæğêŔŔ˘Ĭÿ˘ŸĆÃŜ˘žĬš˘Ħêêæ˘Ćêğŋ˘ŸĉŜĆ˘žĬš˘àÃĦ˘ÃğŸÃžŔ˘àĬĥê˘
environment you want to change, or if you feel harassed or discriminated.
ÃĦæ˘ŜÃğĜ˘ŜĬ˘ĥêʧ˘

You are always welcome for a chat or a cup of coffee at anytime in our boardroom, located in KajsabaE˘Ãĥ˘ÃğŔĬ˘ßĬšĦæ˘ßž˘ŋŎĬÿêŔŔĉĬĦÃğ˘ŔêàŎêàžʨ˘ĥêÃĦĉĦĀ˘ŸĆÃŜ˘žĬš˘Ŝêğğ˘ĥê˘ĉĦ˘
ren.
àĬĦƎæêĦàê˘E˘àÃĦˌŜ˘æĉŔàğĬŔê˘ŸĉŜĆĬšŜ˘žĬšŎ˘ÃĀŎêêĥêĦŜʧ˘ĆĉŔ˘ĥêÃĦŔ˘žĬš˘àÃĦ˘
àĬĦŜÃàŜ˘ĥê˘ŎêĀÃŎæğêŔŔ˘ĉÿ˘ĉŜˌŔ˘ŔĬĥêŜĆĉĦĀ˘ĉĦ˘žĬšŎ˘ğêÃŎĦĉĦĀ˘êĦŷĉŎĬĦĥêĦŜ˘
Or feel free to contact me via e-mail at: samo@elektroteknolog.se
žĬš˘ŸÃĦŜ˘ŜĬ˘àĆÃĦĀêʨ˘ĬŎ˘ĉÿ˘žĬš˘ÿêêğ˘ĆÃŎÃŔŔêæ˘ĬŎ˘æĉŔàŎĉĥĉĦÃŜêæʧ˘

Sofia Börjesson Rintala
SAMO
¶Ĭš˘ÃŎê˘ÃğŸÃžŔ˘ŸêğàĬĥê˘ÿĬŎ˘Ã˘àĆÃŜ˘ĬŎ˘Ã˘
E-styret-22

àšŋ˘Ĭÿ˘àĬƋêê˘ÃŜ˘ÃĦžŜĉĥê˘ĉĦ˘ĬšŎ˘
ßĬÃŎæŎĬĬĥʨ˘ğĬàÃŜêæ˘ĉĦ˘VÃęŔÃßÃŎêĦʧ

eŎ˘ÿêêğ˘ÿŎêê˘ŜĬ˘àĬĦŜÃàŜ˘ĥê˘ŷĉÃ˘êʿĥÃĉğ˘ÃŜʩ˘
ŔÃĥĬ̛êğêĜŜŎĬŜêĜĦĬğĬĀʧŔê˘

ĬƎÃ˘ĶŎęêŔŔĬĦ˘ĉĦŜÃğÃ˘
^e˘
'ʿŔŜžŎêŜʿʏʏ˘

E-styret
Vi är Elektrosektionens Styrelse och arbetar med
allt som berör sektionen mellan himmel och jord.
Det är vi som agerar länk mellan sektionsmedlemmar, föreningar, kåren och programledningen och
är med och tar beslut om allt där emellan.

Har du några funderingar över t.ex. kurser, lokaler,
föreningar eller helt enkelt bara vill prata så kan
du hugga tag i någon av oss. Vi sitter ofta inne vid
Styret/ARME-rummet, kom gärna förbi på en kaffe och pratstund.

Som E-styret är det vi som har det högsta ansvaret
för den verksamhet som drivs på sektionen. Tillsammans med er sektionsmedlemmar driver vi
samt påverkar Chalmers och Elektroteknologsektionen framåt.

Ha en riktigt go’ mottagning.
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sektionens eminenta festfixare!
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sittning som insjunga med i diverse sånger. Sångröst är inget
nebär trerätters middag och något att dricka för en
billig peng. Underhållningen under sittningen står
toastmastrarna för och du kommer få chansen att
njuta av många skratt samtidigt som du kommer
sjunga med i diverse sånger. Sångröst är inget krav.
Under en sittning bjuds det även på underhållande
gyckel från övriga deltagare och det är fritt fram att
framföra sina egna.

Under en sittning bjuds det även på underhållande
gyckel från övriga deltagare och det är fritt fram att
framföra sina egna. Efter sittningen är det dags för eftersläpp där
Gasquen öppnas för alla, inklusive de som inte gick
på sittningen. Nu får alla chansen att umgås och ha
roligt till musiken på dansgolvet, sitta och mingla
eller varför inte ta något att dricka i baren?
När vi i E6 inte är upptagna med något arr är Nollan alltid välkommen att titta förbi och stöka med
oss på vårat rum. Följer du efter personer i backgula overaller
prydda med E6-loggan kan du vara
säker på att du kommer hitta till rummet förr eller
senare.
Backgula kramar från oss i E6!

Efter sittningen är det dags för eftersläpp där
Gasquen öppnas för alla, inklusive de som inte gick
på sittningen. Nu får alla chansen att umgås och ha
roligt till musiken på dansgolvet, sitta och mingla
eller varför inte ta något att dricka i baren?
När vi i E6 inte är upptagna med något arr är
Nollan alltid välkommen att titta förbi och leka med
oss på vårat rum. Följer du efter personer i backgula overaller prydda med E6-loggan kan du vara
säker på att du kommer hitta till rummet förr eller
senare.
Backgula kramar från oss i E6!
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Trivselgruppen elektro, ofta kallad TGE är en
förening bestående av fem teknologer. Syftet med
föreningen är att verka för att alla på Elektroteknologsektionen ska trivas och känna sig välkomna på
sektionen och i våra lokaler. I bilden nedan så kan
ni se oss; från vänster; Jakob(Jocke), Ebba(Litju),
I tidningen kan man se bilder på allt kul som hänt Norea, Emelie(Stickan) och Gabriel.
på sektionen de senaste veckorna, läsa artiklar av
högsta kvalitet och beskåda förträffliga memes. Vi Vi kommer dagen innan mottagningen börjar hålla
släpper normalt en tidning fram mot slutet av varje en frågestund online för att se till att ni är förberedläsperiod men för att fira att just ni har hittat till da inför mottagning och att börja studera och om
Elektroteknologsektionen kommer vi att släppa ett man har några frågor/ämnen som ni vill att vi tar
upp så kan ni maila oss på tge@elektroteknolog.se.
extra nummer under mottagningen. Vi ses!
Elektra är elektroteknologsektionens eminenta tidnings- och fotokommitté. Vi är 6 teknologer som
glider runt i våra jeansblå rockar, tar bilder, skriver
artiklar och dokumenterar allt som händer på vår
kära gula sektion.

TGE hoppas att vi ses där!
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TEKNOLOGTRYCK
CHALMERS
TT är inte, som Nollan kanske tror, en Øhlsort eller
en nyhetsbyrå utan TT står för TeknologTryck och
är Elektroteknologsektionens sätt att förvalta arvet
från Gutenberg. TT trycker, kopierar, skriver ut, falsar, häftar, rastrerar, bigar, reprograferar, scannar,
kadonkar, servar, skär, möts och kalasar.

Alla anställda är Elektroteknologer som arbetar vid
sidan av sina studier för att till exempel framställa
denna bok som du läser i just nu. TT producerar
många av Chalmers sektionstidningar, och även
nollmoduler (red. anm.nollmodul är en sådan som
du håller i din hand) till andra sektioner.

Verksamhetens syfte är att erbjuda trycksaker åt
studenter, studentföreningar, ideella föreningar och
institutioner inom högskolevärlden till låga priser.

Slutligen vill vi hälsa er välkomna att besöka TT
under Chalmersrundvandringen då vi kommer att
visa upp våra lokaler för Nollan!
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Kajsabarens styrelse

Väktarna av Chalmers mest populära sektionspub
Efter långa dagar kantade av föreläsningar, duggor
och andra utmaningar finns det inget bättre än att
slå sig ned i sektionens lokal, Kajsabaren. Du kommer med stor sannolikhet att besöka Kajsabaren
redan första dagen. Lokalen finns till för dig som
elektroteknolog att använda och för att du skall
kunna värma din lunch, prata med dina vänner
eller bara ta det lugnt. Dessutom kan man köpa god
mat och dricka under pubarrangemang.

känner igen oss på våra gula byxor på campus eller
kökskläder om det vankas pub.

Vi är Kajsabarens styrelse och vi ser till att hålla
puben öppen, hjälper till att låna ut lokalen och
se till att den städas. Vi hävdar även att vi har de
bästa pubarna med godaste maten på hela campus
så kom förbi och smaka. Vi har något för alla! Du

Vi syns i Kajsabaren!

Kajsabaren är en av sektionens stoltheter och vi
hjälps åt att ta hand om vår fina lokal. All interiör
är byggd, inköpt och förvaltad av studenter för studenter. Ta vara på att lokalen finns, passa på att
vara här och se till att plocka undan efter er. Då blir
alla glada!
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Arbetsmarknadsgruppen Elektro (ARME) - det är vi det! ARME är den förening på sektionen som agerar
länk mellan studenter och näringslivet. All typ av företagsrelaterad verksamhet går genom oss, så som
marknadsföring, pubkvällar, arbetsmarknadsmässor och sponsring. Allt detta för att ge dig som student
möjligheten att ta del av vad olika branschspecifika företag har att erbjuda, samt att knyta nära kontakter.
Utöver detta så arbetar ARME med mentorskapsprogrammet MEDIT som möjliggör direkt kontakt mellan student och en specifikt utvald mentor som kan agera som stöd och rådgivare. Under hösten assisterar
ARME även under arbetsmarknadsmässan DatE-IT. Mässan samlar branschledande företag under ett och
samma tak där du som student har möjligheten att prata med representanter om t.ex. exjobb, sommarjobb och andra karriärmöjligheter.
ARME hälsar dig varmt välkommen till Chalmers och vi hoppas att du kommer trivas med studierna och
allt skoj som studentlivet har att erbjuda! Ni kommer möta oss under mottagningen där vi kommer berätta
mer om ARME och vad vi har att erbjuda dig som student. Om du har några frågor kan du alltid kika efter
en marinblå kavaj!
Ha de gött så syns vi!
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wEbmästeriet
BEFF är Elektroteknologsektionens viktigaste förening på grund av våra kopplingar till kulturen från öst!
Vår uppgift är delvis att passivt arbeta för en
utomordentlig trivsel för Elektroteknologsektionens
fortplantningsorgan i bastanska miljöer men framförallt att motverka spridningen av falska finländska
dialekter.
Detta innebär att vi bygger en bastubil. Denna
används främst på större arrangemang på sektionen
så som Kallefestivalen men även på trevliga mindre
bastukvällar.

wEbmästeriet är enkelt uttryckt elektroteknologsektionens IT-tekniker. Vår främsta uppgift är
att underhålla och utveckla sektionens webbsidor.
Via sektionens hemsida, elektroteknolog.se, kan
elektroteknologen hitta allt denna söker efter, och
lite till. Exempelvis kan man hitta
•Information om kommande sektionsevenemang
•Bilder från tidigare evenemang
•Information om och kontaktuppgifter till kommittéer och föreningar
•Information om kurser samt resurser som
föreläsningsanteckningar och gamla tentor
•Dokument som styrdokument, policys och
mötesprotokoll
och mycket, mycket mer!
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F anbäreriet

Trädgårdsmästeriet
Halli hallå! Hoppas att ni har haft en bra sommar och att ni
är taggade på att börja på världens bästa sektion. Det är vi
som sitter i Trädgårdsmästeriet (TGM) vilket är föreningen
med störst ansvar på sektionen, nämligen att bevaka och ta
hand om alla våra fina blommor i Kajsabaren.
Något som är kul att veta om TGM är att föreningen funnits
i hela 67 år och är därmed en av de äldsta på hela Elektro.
TGM består av två poster vilket är Trädgårdsmästerinnan
(Morris) och Trädgårdsmästerinnans lydige dräng (Ernst).
Om man vill få tag på oss känner ni igen oss på våra fina
stråhattar.
Något som är bra att veta är att vi har en växtjour så ifall ni
ser några misskötta växter får ni gärna höra av er till oss på
ledsenplanta@elektroteknolog.se så ser vi till att ta hand om
dem.

Fanbäreriet är Elektros vackraste förening och även en
av de äldsta föreningarna på Elektro. Historian sträcker
sig så långt bak som till när Benjamin Franklin påvisade
att åska är ett elektriskt fenomen, vilket han märkte med
en blixt. Denna blixt kom senare att representera ström
och livsfara. Det var ju självklart något som behövdes
basuneras ut till världen men då läsförmågan vid denna
tid var allt annat än bra så behövdes det en tydlig fana
buren av elektroteknologer, som gick ut och upplyste
människosläktet om blixtar och dunder. Dessa teknologer
fick titeln fanbärare.
De kan synas på diverse högtidliga tillställningar såsom
mösspåtagningar och sektionsmöten.
Vi ses på mottagningen!
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Kalle Ankas Historia
- Berättad av EKAK

Kalle Ankas historia började den kvällen då Walt
Disney hörde på ett radioprogram med amatörer
som framträdde. Bland alla hördes någon misshandla den gamla barnramsan ”Mary had a little
lamb”. Quack-quack-quack! Walt Disney slängde
sig på telefonen och ringde upp radiobolaget och
frågade upphetsat efter den person som just hade
framträtt. Amatören Clarence Nash, reklamman på
ett mejeri, skulle nu sluta att åka omkring i skolor
och göra reklam för mjölk.
Han hade fått anställning hos Walt Disney
Productions, filmbolaget som gjorde tecknade
filmer. Bolagets stjärnor hette bland annat
Musse Pigg, Pluto och Långben. WDP gjorde
också en serie tecknade filmer utan speciella
huvudrollsinnehavare
som
kallades
Silly
Symphonies. Dessa filmer var uppbyggda kring
musikaliska verk. Men Walt Disney hade ingen
figur till rösten Nash. Det tog cirka ett år innan,
vid ett panikmöte med alla Disneystecknare, en
konstig anka såg dagens ljus.
En anka gillar vatten, sa Disney, och gav den
sjömanskostym. Den 13:e mars 1934 gjordes The
Wise Little Hen, och i den hördes det berömda
quackandet ”Who, me? Oh no. I got a bellyache”.
Kalle Anka var född.

Vid sin födelse såg han annorlunda ut än idag. Hans
hals var längre och näbben var lång och smal. Dessutom såg ankfötterna mer ut som grodtår. Det lär
vara tecknaren Fred Spencer som var Kalles skapare. Strax efter sitt första uppträdande dök Kalle upp
i Walt Disneys tecknade tidningsserier.
Den första filmen där Kalle Anka dyker upp som
huvudperson kom först 1937, och den hette Modern Inventions. Dessförinnan hade dock Kalle hunnit avverka många mindre biroller i kortfilmer som
Donald and Pluto, Clockcleaners och Hawaiian
Holiday.
1938 får Kalle ett brev från en avlägsen släkting
som ber honom ta hand om tre små ankor, Knattarna. Det är ofta Knattarna som ger Kalle Anka-filmer sitt välregisserade höga tempo.
På 40-talet utökade Disney invånarantalet i Kalles
stad Ankeborg. Dit kom Farmor Anka och hennes
trogna dräng Mårten. Dit kom Kusin Knase - som
gjorde skäl för sitt namn och turgubben Alexander
Lukas. Dit kom Oppfinnar-Jocke, för vilken inget
tekniskt problem var för svårt, och farbror Joakim,
som löste alla ekonomiska problem - utom att hindra Björnligan från att smida räder mot hans rikedomar. Det hela växte så småningom ut till en värld
i miniatyr. En värld kring världens bästa anka, allas
vår QUARL ANKA.
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Ur Elektroteknologsektionens stadga:
§13:1 Elektroteknologsektionens
skyddshelgon är Quarl Anka
§13:2 Elektroteknologsektionens
Kalle Anka Kommitté, EKAK, har
till uppgift att främja medlemmarnas
vördnad och intresse för Quarl Anka
§13:3 Elektroteknologsektionens
medlemmar vördar Quarl Anka

13

Elektroteknologsektionens
Kalle Anka Kommitté

Hur varthän och när?

I det stora arkivet finns det en skrift som berättar
den spännande och trevliga historien om när Kalle
Anka blev E-sektionens skyddshelgon. Det är få nu
levande som har sett den gamla skriften, men dess
innehåll är välkänt för E-teknologerna. I tidens
gryning (femtiotalet) satt tre teknologer, trötta och
tänkande tekniska tankar, så sade Sven slutligen:
“Skyddshelgon som söker och ser sanningen skall
snart skönjas”. Ej långt därefter sågo teknologerna en ikon i etablissemanget Ferdinand Lundquist
(sedermera NK). Dessa tre visa teknologer hade
länge sökt Honom och nu var ögonblicket inne.
Portmonnän tömdes och Kalle Anka-statyetten
forslades till Chalmers. Vid den högtidliga invigningsceremonin med många inbjudna gäster, bl.a.
professorer, förklarades Kalle Anka som E-sektionens Skyddshelgon. ”Vi vördar dig, Quarl Anka!”. Så
hälsades ett skyddshelgon på E-sektionen för
många år sedan och
traditionen lever kvar
genom förverkligande
av EKAK:s syfte och
mål.
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EKAK har sedan 1954, under sin sextioåttonde tillvaro, ständigt försökt stärka Quarl Ankas status på
E-sektionen och i övriga delar världen.
EKAK anordnar alla officiella Øhlhäfv (detta är den
vedertagna stavningen av den ädla sporten) på och
inom Chalmers. I denna sport är, av gammal hävd,
chalmeristen och då framför allt E-teknologen
oslagbar. EKAK och Quarl hoppas att du, Nollan,
ska anamma traditionen och läraktigt ta del i
Øhlhäfvsundervisningen. EKAK brukar dessutom
göra diverse Øhlhäfvsuppvisningar då vi gör PR för
E-sektionen och samtidigt försöker förmedla lite
av Quarls tankar och gärningar. Kortfattade regler
och rekordnoteringar kan du läsa om på nästa sida.
EKAK är också en Gasque-förening som anordnar gasquer till Quarls ära. Vid högtidliga tillfällen
plockar EKAK fram filmprojektorerna för att skåda
vad Quarl gör i Ankeborg. EKAK har troligen för
närvarande Sveriges största samling av Kalle Anka-filmer.
Quarls födelse- och namnsdag firas naturligtvis på
vederbörligt sätt med saft, tårta och film. Datum
för dessa högtidsdagar är 13/3 och 28/1. Teknologen förväntas då av EKAK att trotsa all tentamensångest och sluta upp under den gula fanan och
gratulera Quarl. EKAK hälsar dig, Nollan, välkommen till Quarls närmaste cirkel och hoppas att
hans ande skall vara dig väl till lags.

Øhlhäfv
Øhlhäfv är en fin gammal sport, som på Chalmers
har anor från 20-talet, alltså långt innan EKAK bildades. Från början var det teknologföreningen C.S.
som organiserade så kallade bierstafetter mellan
sektionerna men sedan 50-talet är det EKAK som
arrangerar alla Chalmers officiella Øhlhäfv utöver
de interna häfven på Elektro. Det finns organiserade häfv även på övriga sektioner, men de är mer
eller mindre sporadiskt förekommande. Numera
häfvs det i flera olika grenar och vanligast är flaska,
halvlitersejdel samt enlitersejdel. Världsrekordet i
33 cl flaska innehas av Lennart ”Kalle” Carlsson,
EKAK emeritus, med tiden 3,311 sek satt på Guinness Rekord Häfv-79 (ett EKAK-arr då representanter från Guinness Book of Records samt dags- och
veckopress var närvarande). Inofficiellt världsrekord är 2,8 sek, som innehas av Per Sjögren, satt
hösten 1982. Till Häfvet tränar du ihärdigt tillsammans med phaddrar och andra Nollan, så elektroteknologerna kan gå vinnande ur striden!
Kortfattade regler:
- Händerna ihop bakom ryggen vid flaskhäfv och
på sejdeln vid sejdelhäfv.
- Färdiga... Häfv... PANG!
- Svälj!
- Ställ ner flaskan/sejdeln med en ljudlig DUNS!
Grundtid = tiden mellan PANG och DUNS
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Sprutdomare avgör om sprut och/eller tjuvstart förekommit. Tilläggsmätning (endast vid
flaskhäfv). Låt flaskan stå på bordet i 30 sek efter
avslutat häfv. Vänd flaskan över ett provrör och avläs vätskemängden efter ytterligare 30 sek.
Tilläggstiden = 0,1 sek för varje ml utöver de tillåtna 50 ml.
Sluttid = Grundtid + Tilläggstid.

Må varm häfvpilsner kanta eder väg!
Kalle Anka
Dum-Dum
Gurgi
Fifi
Abner

ETA står för E-sektionens Teletekniska Avdelning
och är ett av Chalmers makerspaces och vårt fokus
är på elektronik. Du kan gå från idé till ett färdigt
kretskort att ta med hem för vi har allt som behövs
för att designa, etsa kretskort, löda och till sist testa
din design.
Vi är en av Chalmers kårföreningar där alla som
studerar eller arbetar på Chalmers är välkomna.
ETA har en välutrustad elektronikverkstad med
nästan allt man kan tänkas behöva, en liten men
välutrustad mekanisk verkstad med fräs, en radio
avdelning samt gratis kaffe till alla medlemmar.

Allt detta får man tillgång till för det förmånliga
studentpriset av hundra riksdaler per år!
För de flesta utanför Chalmers är ETA mest känd
för sin årliga auktion där vi, i december, auktionerar ut alla möjliga och omöjliga elektriska prylar
mellan antenn och jord. ETA är även en av Sveriges äldsta amatörradioklubbar med Anropssignal
SK6AB.
På ETA finns allt du behöver för att få mer praktisk
kunskap relaterad till din utbildning!
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Chalmers Historia
Högskolan

Chalmers startade som en “Industrie-Skole” som
invigdes i Göteborg den 5 november 1829 under
namnet “Chalmersska Slöjdskolan” - helt bekostad
av medel som testamenterats av William Chalmers
(1748-1811), direktör i Svenska Ostindiska kompaniet. Detta gör Chalmers till den enda högskolan i
Sverige med ett egennamn.
Vid starten hade skolan tio elever och tre lärare.
Undervisningen omfattade matematik, fysik, kemi
(även laborationer), kemisk teknologi, tillverkning
av mekaniska modeller samt ritteknik. När skolan
sedan växte, kom den från 1836 att få visst understöd från staten för att med tiden allt mer föras in i
det statliga utbildningsväsendet.
1878 tillkom den kanske allra kändaste symbolen
för Chalmers, nämligen chalmersmössan. Mössan
är egentligen två mössor, en svart och en vit mössa.
Den vita bärs mellan 30 april och 30 september, i
övrigt bärs den svarta mössan. Undantag görs vid
bärande av högtidsdräkt, studentexamensfester
eller begravningar då den vita mössan bärs. Tofsen skall beprydas av en majblomma för varje år
på Chalmers.

Chalmers studentkår grundades 1904 med huvudsyfte att tillvarata studenternas intresse framför allt gällande studier. Kåren föreslog 1908 att
skolan skulle byta namn till Chalmers tekniska
högskola, alltså redan i starten hade kåren ett
starkt inflytande på skolan.

1909 i samband med mösspåtagningen vid Valborg
samlades stadens hästdroskor ihop för att sedan
bära chalmerister runt staden. Detta var uppkomsten till Cortègen.
På Chalmers har det sedan 1880-tal bedrivits undervisning i Elektroteknik, men 1902 inrättades
en fackskola för Elektroteknik. 1932 skapades
Elektroteknologsektionen till programmet, som i
början höll ordning på ett bibliotek med el-böcker
som huvuduppgift. E-teknologerna såg 1954 ljuset
och erkände då Quarl (i folkmun Kalle Anka) som
sitt helgon, i egenskap av högskolesveriges första skyddshelgon har Quarl sedan dess vakat över
E-teknologen.

Chalmers campus och kårhus

Campuset är uppdelat i två delar, campus Johanneberg och campus Lindholmen. Campus Lindholmen ligger nere vid hamnen på andra sidan älven.
Här går alla som tillhör H-sektionen samt Sjö-sektionen. Övriga sektioner går på campus Johanneberg, vilket ligger något söder om centrum. Det är
främst här som du kommer tillbringa din tid som
elektroteknolog.
På campus Johanneberg står Chalmers kårhus
vilket färdigställdes 2001. Denna byggnad kommer
vara en viktig mötesplats för dig där man kan träffa
andra studenter från andra sektioner eller hitta på
andra saker med dina vänner. Här kan du köpa dig
mat som du tar med dig för en billig penning och du
kan även äta lunch i kårrestaurangen.
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Kårhuset erbjuder även replokaler till dig som gillar
att spela i ett band och till filmälskaren spelas en
film på bio varje tisdag i RunAn, som är kårhusets
aula. Förstås är det de nyaste filmerna som visas på
bion och priserna är förstås studentvänliga.
För idrottaren finns det en motionshall som medlemmar i kåren kan boka. Efter ett hårt träningspass
kan det vara skönt att bada lite i poolen, vilken är
öppen för samtliga medlemmar, och sedan avsluta
med en bastu med vännerna.

För den som vill ha lite lugn och ro omkring sig och
kanske läsa en bok kan man gå till ”Kyrkan”. Detta
är en lokal som är inredd med sköna fåtöljer och
soffor.
Om det är så att man vill anordna en sittning eller
ha ett litet kalas kan man hyra tågvagnen, som är
inredd för fester. Självklart kommer det dyka upp
frågor angående kårens arbete eller andra saker, då
kan det vara bra att veta att kårledningen sitter i
kårhuset på entréplan.
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@cffc.se
cffcchalmers
www.cffc.se
cffc@cffc.se
Är du intresserad av att fota och filma?
Vill du träffa studenter med samma intresse?
Om svaret är ja,då tycker vi att du ska hålla koll
på vår aspning!
Ingen egen utrustning eller
förkunskaper krävs!
Vi fotar hela mottagningen så håll utkik
på våra sociala medier!
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Hitta på campus
Platser

Hörsalsvägen
Hörsalsvägen sträcker sig från Chalmers bibliotek
till Kopparbunken. Där kommer ni i stort sett ha
alla era föreläsningar under Mottagningen samt er
resterande tid på Chalmers. Föreläsningssalarna
ligger i tre byggnader kallade HA, HB och HC med
fyra salar vardera, numrerade från 1-4.

EDIT-huset
EDIT är en förkortning för Elektro, Data och IT.
Det är i EDIT-huset alla Elektrostudenter i årskurs
1 har sina övningar och laborationer. I EDIT-huset
ligger också Kajsabaren vilket kommer vara den
primära samlingsplatsen under Mottagningen. På
första planet i EDIT-huset hittar man Kajsabaren. En trappa upp på andra våningen hittar du en
samlingsplats där man kan plugga kallad “Linsen“,
vilket är glasbyggnaden mitt i EDIT-huset. I Linsen
hittar du Elektrostudenter från alla årskurser, det
finns alltså alltid någon att fråga om hjälp om man
kör fast. På de högre planen i EDIT-huset hittar du
övnings- och labbsalar. I dessa kommer Nollan ha
övningar i matematik, kretsanalys, programmering
samt digital och datorteknik.

Lunch på och runt campus

Det finns många restauranger på Campus, studentdrivna som kommersiella. Priset varierar, från 30
kr för en baguette och uppåt. Finast är Hyllan i
kårhuset, med en trerätters för runt 250 kr.
Kårhuset: Restaurangen i kårhuset erbjuder lunch
i lite olika prisklasser. Det finns också en takeaway-station kallad Express som erbjuder en dagenslunch som kostar 50 kronor om man betelar
med kårlegitimationen.
J.A. Pripps Pub & Café: Kårhuset, väldigt välbesökt pub.
Café Linsen: Ligger i Linsen i EDIT-huset och
erbjuder dagens lunch och några andra rätter. En
lunch kostar runt 75 kronor.
Café Bulten: Ligger på Hörsalsvägen och erbjuder
diverse mackor, kakor och annat gott, samt frukost.
Kontanter eller kårkort.
Alpa: Erbjuder baguetter och kalla pastarätter. Baguette med dricka kostar ca 45 kronor. Finns bredvid Kopparbunken samt på Gibraltargatan.
Det finns t.ex. pizza, Sushi, asiatiskt och pasta mitt
emot Chalmers längs Gibraltargatan.
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1. Kajsabaren
2. EDIT-huset
3. Hörsalsvägen
4. Gibraltargatan
5. Parkering
6. Gustaf Dalén
7. Kårhuset
8. Chabo (bostäder)
9. Samhälls-huset
10. Maskin och Bulten
11. Kopparbunken
12. Kemihuset
13. Chalmersplatsen
(hållplats)
14. Chalmers tvärgata
15. Alpa Baguetteria
16. Gasquen
17. Studievägledare och
utbildningsssekreterare
18. Biblioteket
19. Rännvägen
20. Kalle Glader
21. Olgas trappor
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Studentportalen
Det är på Studentportalen du hittar den allra senaste och mest uppdaterade informationen om vad som gäller för just dig inför
den kommande terminsstarten!
På dessa sidor hittar du all information
från Chalmers som du måste känna till
som ny student. Här finns t.ex. information
om hur du tackar ja till erbjuden plats eller
reservplats samt hur du gör den obligatoriska registreringen på dina kurser.

Läs mer:
student.portal.chalmers.se
/sv/chalmersstudier/nystudent
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Foto: cffc.se

Nyttig information
CSN - Centrala studienämden
Alla som bedriver högskolestudier är berättigad
till studiestöd. CSN ansvarar och sköter dessa utbetalningar. På deras hemsida går det att läsa om
vilka belopp man har rätt till samt formulär för ansökan. Det är absolut bäst att ansöka så tidigt som
möjligt då handläggningstiden kan vara lång vid
studiestarten. Detta gör du via deras hemsida.
Viktigt att komma ihåg när terminen börjar, är att
man lämnar en så kallad studieförsäkran. Detta
måste man göra för att utbetalningarna ska börja
gälla. Även det görs via hemsidan. Det är en bekräftelse på att man ska plugga och behöver avläggas
vid varje terminstart. Sök alltid studiemedel för
ett helt år i taget. Har man otur med sjukdom och
misslyckas med en tenta eller inlämningsuppgift
kan man bli av med studiestödet om man bara sökt
för ett halvår.
Gå in på www.csn.se - läs, begrunda, kalkylera
dina tidigare inkomster, fyll i ansökan!

Bostad i Göteborg

Då Göteborg är en storstad i svenska mått kan det
finnas svårigheter för nya studenter att få tillgång
till eget boende/lägenhet. Har du inte redan gjort
det, ställ dig i bostadskö. Det finns ett par stora
studentbostadsområden i Göteborg. På Chalmers
Campus, både Johanneberg samt Lindholmen finns
mycket lägenheter att välja på. Det finns flertalet
bostadsbolag i Göteborg som tillämpar så kallade
köpoäng vid lägenhetsansökan. Flest köpoäng tilldelas lägenheten.
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De största studentbostadsförmedlarna är följande:
www.chalmersstudentbostäder.se - En
portal från Chalmers studentbostäder vars lägenheter
tidigare fanns på boplats.
www.sgsstudentbostader.se - (Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäder) - Har enbart studentlägenheter
www.nya.boplats.se - En gemensam portal för flera
olika bostadsbolag, privata aktörer samt studentlägenheter. Här kostar det 100:- per år att stå i kö.
www.guldheden.com - (Guldhedens studiehem) Boendealternativ där halvpension ingår. Restriktioner
gällande alkohol med mera. Se hemsida för ytterligare
information.

Chabo, bostäder på campus

Info inför
terminsstart
Om du ska flytta hemifrån och påbörja studier för första
gången finns det mycket att tänka på. Från Försäkringskassan kan man söka bostadsbidrag, vilket kan variera
i storlek beroende på hyran och dina inkomster, men
kan ge ett kännbart tillskott i kassan.
För att bland annat kunna ansöka om bostadsbidrag
måste man vara folkbokförd på sin adress. Denna ändring kan göras genom skatteverkets hemsida. Du kommer även få möjlighet att välja vårdcentral i närheten av
din kommande bostad i Göteborg.
Skulle du ha problem med boende, hör av dig så hjälper
vi dig lösa det!
Annars hittar du all information om terminstart och annat på studentportalen och www.chalmers.se.
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Trevlig sommar önskar EØK!

Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar
något, kontaktuppgifter finns på baksidan!
Vill vi även påminna dig om att fylla i NollAnkäten!
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