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INSIDAN
Hej och välkommen till din nya tidning
Emissionen. Nya därför att vi har by�t lite
folk sen sist. Jag ska passa på att tacka Rag
nar och Anders, vilka numer.1, tjänar kronan
tillfälligt. Vi kommer att sakna dem. Även
Mats har slutat. Han har påbörjat utbild
ning i Uppsala. Vi önskar honom lycka till.
Nu är det min tur att styra skutan Emis
sionen och mina medarbetare är Per, Pe
ter och Elisabet. Elisabet är ny för i höst
och jag passar därför på att önska henne
välkommen i gänget.
Vi kommer att försöka göra en sä bra
och vettig tidning som möjligt, så att Du
käre läsare, skall vara informerad om vad
som händer på sektionen. Vi är dock inte
f�!�komliga utan behöver tips, förslag och
hJälp. Du som har konstruktiva förslag
e�!�r än�u helli:,e ä! beredd attgöra något
SJalv, hor av dig hll någon av oss. Ring
oss hemma, lämna meddelande i något av
våra personliga fack eller i Emissionens fack
i Tolvan (i funk-rummet).

Vi behöver alltid hjälp med reportage
från olika happenings på teknis, fester mm.
Vi hinner inte bevaka allt. Du kan hjälpa oss
genom att ta bilder eller genom att skriva
några rader om vad som hände. Det bästa
sättet är naturligtvis att skriva in texten
på ditt konto och sedan skicka det till vårt
konto via mail. Vårt konto heter EMIS
SION (lek med detta konto är straffbart).
Debattartiklar och insändare vill vi gärna
ha. Man behöver inte vara Superredaktör
på Osqledaren för att bli publicerad i Emis
sionen.
Till Dig som bara gnäller på oss vill jag
säga: Tänk dig för! Vi emitteurer är hårt
arbetande människor som lägger ner tid och
energi för att göra en tidning till just Dig.
Tid som vi kan använda på ett annat sätt,
t.ex. plugga till KS:ar, förbereda labbar
eller något annat lika roligt. Detta gäller
även Dig som gnäller på våra systerorgan
iosationer PR, källerier mfl.
Så ja. Nu har jag provocerat dig färdigt,
kära läsare, och hoppas att vi skall trivas
med varandra i höst. lJ..w)
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- Äntligen! - Tekn.is krrllar av liv igen
efter sommardvalan. Visst ar det mysigt.
Men vem är det egentligen som fixar
sådan trängsel i 12:an? Som stoppar upp
och täpper till på kompendieförmedlingen
och som bildar dessa osannolika köer till
utfodringen? Jo, nOllan försth. AU nOlle
schlemmet är över oss igen kan väl knap
past ha undgått någon. Men Osquar, hys
förtröstan, endast ett fital veckor iterstår
innan schlemmet är förintat. Trots att
många med liv och lust går in för att göra
livet surt för nOllan, skall nOllan givetvis
känna sig välkommen hit till teknis och elek
trosektionen. nOllans ankomst är alltid lika
rolig. Siledes ber jag å hela sektionens
väpar att få hälsa er alla HJÄRTLIGT
V ALKOMNA med förhoppning om att ni
skall trivas bra hos oss!

Vad haver hänt sedan sist, förutom att
•sommaren som en dröm har svunnit bort•
för att citera en känd sommarsång? Bland
annat har en ny styrelse tillträtt. Ett fler
tal av ledamöterna silter kvar sedan tidi
gare som t.ex. vår samvetsgranne kas
sör BÅK, SNO-Bengt, källarmästar-Lasse,
- som fixar godaste automatkaffet i 12:an och tolverichefen Gunnar. Inom PR har
Micke efterträtt Eva som klubbmästare och
Johan Molnö knegar som vice dito. Alldeles
färska är sekreteraren Fredrik Arinell, öfvrig
Kerstin Ågren och idrottsledaren Håkan
Larsson. Dessutom är jag själv ny och
grön när det gäller styrelsearbete, men med
muntra tillrop och konst ruktiv kritik från
övriga medlemmar skall vi nog kunna vid
makthilla sektionens goda namn och rykte.

En ny funktionärspost har även inrät
tats, interimsmässigt, beslut fattas på SM.
Det är Johan Skogater som har blivit ut
sedd till 25-öresingenjör, dvs han sköter
den utomordentliga apparaten som delar en
kronor i fyra delar. Mycket användbar då
man behöver en kaffetår för att slippa sova.

ecle,

En fråga som osökt dyker upp när man
går till 12:an är - hur fick vi plats förut, utan
det nya rummet 7?? VEXT kommer att pre
sentera sig och sitt arbete på annan plats i
denna eminenta tidskrift s.l jag skall inte up
pehålla mig vid detta. Jag vill bara framföra
mitt varma tack till dessa E-hjältar som of
frar så mycket tid och energi för att glädja
elektrosektionens medlemmar. Jag vet att
jag har alla E-Osquar med mig när jag nu
utdelar en JÄTTEKRAM TILL VEXT!!!
En tanke i samband med 12:ans utbyg
gnad är - vem får ha fest där? Får man
arrangera privata tillställningar och stänga
ute övriga E-Osquar? Får vem som hels
söka utskänkningstillstånd eller bara PR? (
Tillstånd ger möjlighet att köpa öl billigare
och att även få den utkörd m.m ). Sprit
tillstånd är som bekant en känslig fråga för
våra kära politiker och ettövertramp kan
räcka... Frågor kring delta och givetvis
mycket annat kommer att diskuteras på
höstens första SM, tisdagen den 16 oktober
, i Gasquen. KOM DIT OCH TYCK!
Nu till en glädjande nyhet från kåren.
Vårt närmaste tryckeri - Osqtryck - har
införskaffat nya maskiner och även en ny
"maskinist", den inte helt okände, före detta
spexdirektören, Mals Leinonen. Osqtryck
i ligger på Drottning Kristinas väg 19, vid
övre ingången till kårhuset. Där kommer
man att kunna trycka det mesta, från små
I sånghäften till tjocka kompendier eller tvärt
I om, till en rimlig kostnad.
'
Ja, det var väl ungefär det jag hade att
säga. Jag hoppas att så många som möjligt
kommer på SM, framför allt av den då ny
blivna ettan. Det är på SM du verkligen
har chansen att påverka sektionens arbete i
stort eller smått. Alla har rätt att tycka även DU - gå på SM och gör det!
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Tolveriet !:iälsa.r E-Osqua.r och E-Osqul
da välkomna tillbaka från sommarens väl
behövliga vila till den nyutbyggda Tolvan
som jag hoppas ska bli E-sektionens medel:
punkt i ännu högre grad än tidigare.Även
nOlla.n är givetvis välkomna till teknis bästa
sektionsloka.l. Nu har vi alltså äntligen fått
tolvan utbyggd efter minga irs kamp. Så nu I
gäller det att vi alla hjälps åt att hilla Vext I
rummet, som det nya rummet heter, snyggt
och fräscht.
i
I Vextrummet har vi ett värmeskåp där t
du kan s�_älla. in en matlåda.. Tröttnar du på
kårens koer/ma.t kan du numera ta med din
egen mat. Ta med egna bestick di det är ont !
om dem i tolvan. Behöver du ett kylskåp så
finns det ett litet i Sverigerummet då det
!
stora i baren är PR:s.
i
I
Kodlåset krånglar lite ibland, men för
sök en gång till lite lugnare så brukar det gå l
bra. Om det krånglar vid na.ttkoppla.t lås i
si försök med att hålla inne sista knappen
medan du vrider om nyckeln.
I
NOilan behöver du komma in i tolvan
på kvällar och helger kan du få en nyckel
mot en deposition på 50 kr. Gå in och
snacka med öfvrig i funkrummet. Har du
en Knepp- eller Smusknyckel behöver du ej I
nigon, då även dessa går till kodläset.
Kom ihig att tolvan är stängd för
städning pi onsda.gsförmiddagarna. Tolvan
är en svårstädad lokal även utan en massa
folk springande där. Så om vi ska få den
städad krävs det att de får städa helt ifred.
Tolveriet består i höst av:
Gunnar Ahlman E82, Tolverichef
Thomas Vegeby E83, Vice tolverichef
Anneli Resare E82, Tolverinissa.
Med hopp om en trevlig höst.
/12ch
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Hösten har brutit ut. De dallrande
löven har börjat ta färg och håller sig
krampaktigt i de stormpiskade grenarna.
Man längtar till vären, men nu står hösten
för dörren - vi kommer inte ut.
nOllan däremot rann in i Elektriens fa.
gra landskap och började efter två veck
ors inkubationstid att studera..
Frågor
hopade sig i nOlla.ns huvud • frågor som så
småningom inte blev till svar men väl till
bestämda. åsikter. Vissa av dessa, dvs de
som rör utbildningen i stort och smått, dryf
tas med fördel på sektionens studienämnds
möten (ESN) vilka äga rum med en frekvens
av en gång per period (jfr harmonisk sväng
ning).
ESN (Elekros studienämnd) bestär av
bla. Dig (ja just DU !!!) och pysslar med
utbildnings och studiesociala frågor. Du är
väl inresserad - det gäller Dina närmaste
år här i livet. På högskolan är inte allt
serverat på silverfat (vilket den observante
redan noterat). Greppa nu almanackan och
plita in: 27/9 , 11/10 , 15/11 , 6/12 kl 17
för då är det studienämndsmöte i VEXT
rummet å Place de la resista.nce (Osquars
Backe 12).
Välkommen!
ESN genom Bengt Bergström
och Alf Ahlström
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HEMMA HOS ANNIKA
En dag i september kände redaktionen
att nu var gränsen nådd. Vi var helt enkelt
tvungna att stilla vår nyfikenhet och ta reda
på lite mer om Annika.
Vi begav oss därför till Hunnebergsvä.gen i
Alvik. Lägenheten i Alvik har hon haft sen
-81. Innan dess bodde hon i Husby i 5 år.
Annika är en riktig Stockholmare för hon
är uppvuxen i Gamla Stan. Hennes far är
söderkis och hennes mor är från Pajala.
Annika gick 2 år på Na-linjen. Därefter
tröttnade hon och började arbeta som crou
pier på Sheraton. Senare läste hon in social
linje på Vux. Hon hade nämligen fått för
sig att hon inte var bra på matte. Men när
matten på social linje gick bra läste h;in in
fysik, kemi och matte på Na. Hon arbetade
samtidigt på halvtid för att försörja sig.
När och varför hon bestämde sig för att
söka till teknis vet hon inte. Det verkade
vara en ball grej. "Var det någon du kände
pi teknis som inspirerade dig till detta?"
"Nej, jag kände ingen, men det fanns några
på Vux som pratade om att börja på Ark
titekt\ svarade Annika. "Detta inspirerade
mig att ta kontakt med SYO-konsulenten på
skolan." "Varför blev det Elektro?", frågade
vi vetgirigt. "J ag hade fått en bok där jag
kunde läsa om de olika linjerna. Valet stod
mellan E, T och F. Fysik verkade för teo
retiskt och Elektro verkade bäst". Som
maren innan hon började plugga arbetade
hon på Cherryföretagens verkstad med att
löda osv. Detta ledde senare till att hon fick
arbeta på Tivoli i Köpenhamn en sommar.
Annika började på Elektro 1980. Hösten
gick åt till spexet (hon var spexnO!la)
och till att plugga. Framåt våren började
hon undra: "Vart tog alla mina kompisar
vägen?". Så i slutet på vårterminen dvs
halva period 7 och hela period 8 pluggade
hon inte alls. "Det var så fint väder, så
jag var mest ute och åkte rullskridskor och
träffade mina kompisar". På hösten -81
var hon förfadder och höstarna 82-83 var
hon med i DKS. Hon torde därför ha god
vana att konfronteras med nOllan. 83 och
84 arbetade hon med radionämnden. (De
ansvarar för ljud och ljus under spex och
squtt, visar film och är radiotekniker vid Os
qradiosändningar.)

Favord· t' repris
Annika sitter alltid i köket och plug
gar. Därifrån kan hon sitta och titta ut
på alla fåglar som flyger förbi. Skrivbor
det som står i vardagsrummet används mest
som upplagsplats. Denna höst hade hon
tänkt läsa pedagogik på Universitetet på
kvällstid. Det blev dock inget av för de var
så sällsynt struliga där att det helt enkelt
inte gick. Det var barnskrik från med
havda barn, föreläsaren klarade inte av att
dela ut papper och allt var ett enda kaos.
Hon tänker göra ett nytt försök, men då
på dagtid. Dessutom vill hon nästa år läsa
japanska. Det är nog bra att kunna, tror
hon.
I somras var hon på en månads kurs
i Frankrike och färde sig, just det, fran 
ska. Kursen var hennes semester och hon
försäkrade ivrigt att hon hade kul. En an
nan sak som upptog hennes tid i somras var
arbetet på VEXT-rummet. Hon och ca 10
andra tappra själar tillbringade mycket tid
där.

5

6

EMISSIONEN nr 5-1984
"När blir du klar på teknis då?", frågade
vi, ofint nog. Till hösten -85 tror hon sig
vara klar. Annika gir energivarianten (som
alla de andra balla på Elektro, chEs och An
nikas anm). Hon har arbetat på kraftinstu
tionen i sommar och kommer att arbeta där
lite till. Hon verkade trivas där. Men hon
ville inte gå in på några detaljer på vad hon
gjorde/gör där. "Det blir bara fel när jag
berättar". En sak hon berättade var att hon
höll på att omarbeta en laboration.
Annika är inte intresserad av datorer.
Hon tycker att de utarmar våra yrkeskun
skaper. För att ta ett drastiskt exempel:
Om alla använder ett färdigt dataprogram
när de ska konstruera en bro kan till slut
ingen göra det utan datorns hjälp.
"Nå, är det några fördelar med att vara
tjej på teknis?" "Det är klart att man blir
mer uppmärksarnmad, men i utbildningen
har jag inte märkt någon större skillnad. En
tjej på Elektro kan dock aldrig gömma sig
och bli en i mängden. Speciellt inom sek
tionslivet förväntas det att man (kvinna)
ställer upp."
Hennes intressen är många. Skönlittera·
tur är bra avkoppling. För tillfället läser
hon Bahagavagita (red är oense om stavnin·
gen). Idrottar gör hon en gång i veckan i
gaskammaren och utförsåkning (lämpligen
pi skidor) är skitkul, enligt Annika. Fo
tograferar gör hon också. "Men det blir inte
så mycket. Det tar för lång tid att hålla på
med. Har man väl ställt sig i labbet så tar
det hela dagen". Ett annat intresse är dart.
Annika är trefaldig teknismästarinna i dart.

o

•

'(\

[ n glad -f,ude Lu f i
Musik gillar hon skarpt. Allra bäst är
jazz. Disco avskyr hon. Hon spelar piano
sen hon var 5 år. Vi fick ett litet smakprov
och vi kan försäkra att det lät mycket bra.
Hon spelar mest klassisk musik och skulle
gärna lära sig att spela jazzzz. Pianot kan
hon spela på, men grammofonen är tyvärr
död. (Trots att hon har arbetat med ra
dionämnden kan hon inte laga den själv).
Favorit-skivan för tillfället hade hon dock
inspelad på band så den fick vi höra ändå:
Bengt Hallberg och Karin Krogh.
Vi bad Annika att beskriva sig själv med
20 ord. Spontant kom då följande ord:
Lat, allt nytt är roligt, lessnar snart, tar
ärna egna initiativ, enormt morgontrött
�tävfling: bygg en väckarklocka åt Annika!).
tra.x blev hon dock allvarlig och menade
�tt _en d �l kanske tycker att: "Annika, hon
ar hte hipp som happ". "Men jag kan dock
fundera över livsfrågor", erkände hon.

llart Jag U,ser Em ,·s51'onen.'
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Annika. om tio lr då:
Efter teknie ka.n hon mycket väl tänka. sig
att flytta. Gärna till en röd liten stuga
någonstans i Norrland. Där skulle hon
kunna jobba som lärare och under helgerna
skulle hon åka. skidor i Norrlands alla härliga
skidbacka.r. I laduglrden som hör till gården
skulle hon vilja ha djur. Helst hästar, hun
dar och några katter som stryker sig kring
benen när man ko=er.
TJÄRA/KÄRA nOllan/
EU annat alternativ som Annika. kunde l
tänka sig var att arbeta på ett större företag.
E-OSQUARULDA
Helst ett utlandsjobb med många resor. ,
(Hon kanske kan få användning av sina kom
mande kunska.per i japanska. språket och
Mina/mitt fadersinstinkter/ämbete dri
dess seder?)
ver/kräver av mig att informera/påminna.
Familj vet hon inte om hon vill ha. Trots
om ett par/två saker/punkter som/vilka av
aU vi klämde henne hårt på pulsen så kunde
handlats/beslutats om å SS så långt denna/
vi inte riktigt komma fram till varför hon !
innevarande ht.
. ... . ·-·
inte vi88te om hon ville ha familj. Därför
Detta för/i syfte att förenkla/underlät
lämnade vi detta ämne. Till alla hackers
ta. för nollan/Eder och öka/minska förståel
som går på teknis och har svårt att hitta en
tjej hade Annika. följande råd: Annonsera. i · sebarhetsgra.den/ redundansen i förhälla.nde
till/relaterat (besluts-)protokollen som/vil
Data-träffen!
ka nu/i skrivande stund finns uppsatta/ex
Vi ville också gärna veta om Annika. har
ponerade på tavlan utanför/i direkt anslut
m\gra speciella tanka.r om sin ordförande
ning till dörren/ingången till funkrummet.
post och styrelsearbetet. Hon erkände utan
Av särskilt/något intresse torde vara
omsvep att hon hade mycket att lära. Hon
att:
sade sig dock vilja vidmakthålla traditioner
inom sektionen.
SM-tiderna äro • tis 841016 17:30 i Gas
"Till siat Annika, berätta en rolig his
quen, samt tis 841204 17:30 samma plats.
toria", bad vi bevekande. • Jag har inget
Samt utdrag ur:
minne när det gäller historier och speciellt
Elektrosektionens ordinarie styrelsemö
inga snuskiga.• .
te den 11 September uti nådens är 11101
(b.t. 1984) å Nymble.
Sent i natten begav vi osa hemåt.
Pkt.4 Beträffande tidningar och tid
skrifter vi erbjuds prenumerera på.
Erbjudanden haglar. Tidningar som
kan anses vara av särskilt intresse för E
Osquarulda beslutas om ä SM. I övriga fall
tillfaller dylika erbjudanden den lokala orga
nisationen för tillvaratagande av ej önskvärt
papper. E-Osquarulda. är givetvis välkom
men att till SM motionera för prenumera
tion på vad som av denne i ngt avseende
anses vara givande lektyr.
Den intresserade kan alltsä läsa vidare i
12:an
. Med tillönskan om en/ännu_en synner
ligen god termin detta vårt i sanning ut
märkta lärosäte :
·
1

� & Pe r

ROS
· t)ll den store (la.mmkötts)fixaren Peter Chudi.
• till Vext.

Fredrik Arinell
Sekret Errare
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STUDIEVÄGLEDARNYTT

En ny termin har börjat och som vanligt
är ni välkomna till oss med frågor och prob
lem. Tillsammans brukar vi kunna reda ut
det mesta. Våra öppettider är:
12-15 utom i tentaveckor då vi har stängt.
Två nya ansikten syns nu på studie väg
ledningen. Det är Lena och Nisse.
Den för alla så behövliga studiehand
boken har kommit. Båda delarna är nya
och finns att hämta på studentexpeditionen
i administrationsbyggnaden 2 tr.
Öppettider 10-12 och 15-16.
Vi har fått 1500 st.
SCHEMA !!!
Mer än ett till varje E-teknolog men dom
är redan slut. Det är alltså meningen att
du bara ska ta ett schema annars blir någon
utan. Nu finns lässcheman uppsatta på
anslagstavlor, utanför studievägledningen, i
tolvan och utanför El.
Nu är facken klara. Ettans och tvåans
fack finns utanför El. Treans och fyrans lig
ger utanför El2 och E13. Ni som går elener
giteknik och industriell elektro- nik har era
uppe i kraftbyggnaden.
1:an
Efter uppropet till faddergrupperna att
komma på kaffe och bullar hos oss har nu
tre grupper kommit. Vi inbjuder också alla
er övriga. Bestäm en tid i gruppen som
passar er. Kom upp och meddela oss. I
slutet av period 2 kommer vi att ha ett info
om labkurserna och Teknik och Samhälle,
kurser som börjar i period 3. Dessutom tar
vi upp praktiken. Regler, tips och erfaren
heter bjuds ni på. Håll utkik efter anslag
om tid och plats.

'·

2:an
Kursen Elkraftteknik 1, EC 122 är utökad
och ger nu 3,5 poäng. Tentamen ges både
efter period 7 och 8 samt i septemberper
ioden. Tid för tentamen efter period 7 med·
delas vid kursstart. För att få tenta i års
kurs 2 måste ni ha ett tentakort. Dessa finns
att hämta på studievägledningen från 8 ok
tober.
3:an och 4:an
Tyvärr har några kurser flyttats sedan ni
gjorde valet inför hösten. Vi ber om ursäkt
att det inte gick ut information om det. F.ö.
ser valet till HT 84 ut så här:
3
12
21
49
69
22
9
2

4
10
19
48
47
24
15
I
1

totalt 184

165

åk
E
I
T
D
M
F
egen
äldre

Kursen i Industriell Ergonomi, MN 015
som skulle ha börjat i period 1, kommer
p.g.a. sjukdom att starta först senare i höst.
Lev väl!
Nisse Bettan Lena Peter
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RESELEDARNA INFORMERAR
En av de mer anrika tilldragelserna inom
sektionen är den vida beryktade skidresan.
Fös samman en klase elektriker i något
lämpligt kommunikationsmedel tillsammans
med skidor,stavar,pjä.xor,schnäpse och en
brinnande längtan till mustiga backar så är
alla nödvändiga (dock ej tillräckliga) villkor
uppfyllda.
I dagarna 3 härjar de sedan i de lokala
pisterna. I näUema 3 deltar de i den
spontana (och mer ordnade) glädjeyran som
naturligt följer.
Skidresan anno 11101 är en resa för dig
som kanske inte är så hemma på det där
med skidåkning. Du kanske har åkt ett
par gånger men skulle gärna vilja prova
•ordentligt• nån gång. Den är även en
resa för dig som normalt pumpar puder
•in the Rupies• eller studsar puckel på
Grande Monte'a sluttningar. Och så nOllan
förstås.....
Alla skidåkarkategorier kommer att fin
nas representerade och skidskola kommer
att anordnas om någon önskar bättra på
sina färdigheter.
Vad ingår då i tillräckliga villkor ?? Jo,
vi tycker en skidresa bör innehålla viBsa fun
damentala inslag som här redovisas:

*
*
*
*
*
*

Bra logi
Dusch
God mat
Bra åkning
Bra arr
Sol,Snö

Den 17.e januari bär det av mot några
av våra svenska alper (förhandlingar pågår
om vilken) och vi beräknas vara tillbaka på
Place de la Resistance sent den 20.e.
Det kommer att finnas ca 50 platser
tillgängliga för Elektriker sa.mt ca 30 platser
för en annan högskola (med något an
norlunda könsfördelning) med vilken vi
förhandlar om eventuellt samarbete.
Vi ber att senare under hösten få åter
komma med uppgifter på resmål, pris etc.
Spana efter anslag !!
Har du några synpunkter på vadsom
helst angående denna eminenta skidresa, är
du välkommen att framföra dessa till någon
av undertecknade.
Börja valla nOllan..
Lennart Tjärnsved, Per Lundh, båda E-83

ej logement)
min temp +30 C)
ej orange sås)
ej fiskartorpet)
tenteras ej)

Garanteras
Garanteras
Garanteras
Garanteras
Garanteras
Givetvis .. ?

"
'·

0

"

"
0
#
,0

0
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Ja, så var det dags för er nya öfvrig att presentera sig .
Jag heter Kerstin Ågren och går i 2 : an . För er som inte redan
känner till det, så är det öfvrig som säljer elektro-nålar,
dekaler, tygmärken, tröjor, overaller m . m .
Vintertröjor

( collegetröjor )

När det här numret av Emissionen kommer ut så har vi förhoppnings
vis redan haft ett "tröjmöte", där färg och tryck på vinter
tröjorna har bestämt s , Jag kommer att ta upp beställningar så
fort som möjligt, troligtvis i mitten av oktober.
Overaller
Beställningar av detta förträffliga plagg kommer också att tas
upp så fort som m ö jligt,
Anslag kommer upp i 1 2 : an när det blir dags för beställningar
av tröjor och overaller.
När ni vill köpa något är det bara att komma in till mig i
Funk-rummet . Jag försöker att vara där på de flesta rasterna.

EMISSIONEN nr 5-1984

HEJ ALLIHOP !
Först några rader riktade till nOllan.
ProgramRidet är Elektros klubbmästeri,
d.v.s. det organ som står för (organiseran
det a.v) festandet pl sektionen. PR består
a.v åtta. personer, klubbmästa.re + vice och
sex PRissa.r. PResqutt är ett förkör innan
squttet på kåren. I allmänhet finns det mat
och öl att köpa., och ibland har man ett litet
special a.rr. Man kan mycket väl titta. in på
presquttet även om man inte tänker gå på
squttet. Rätt många. föredrar att ta. en stilla.
öl i Tolvan i stället.
PR består i höst av:
Michael Westberg K.lubbis E-80
Johan Molnö
ViceK. E-82
E-82
Åsa. Andersson
Fredrika. Szemere
E-83
C-G Thisell
E-82
Johan Westberg (inte släkt) E-82
Holger Ekblom
E-83
Jan Boivie
E-83
Så över ml höstens aktiviteter. Som
vanligt har vi ett späckat program som med
reservation för ändringar ser utså här:
22/9 PResqutt. Har va.rit, hoppas det var
roiigt.
3/10 Stopp för försäljning av nOllegasque
biljetter.{Dom är nog slut ändå.)
5/10 PResqutt. Tillsammans med Flyg,
våra. närmsta. grannar.Ofta. kul typer.
9/10 Tenta.pub i tolvan efter Festteori och
Ga.squekunska.pstenta.n.
12/10 NOllega.sgue. Enda chansen för nOl
la.n att bli etta ( men man behöver inte
gå på festen efter, även om det rekom. mendera.s). Spex,Ba.lett och allehanda. kul
upptåg. Efterkör till tidig morgon.

19/10 Valhall har stor tyrolera.fton i Sing
Sing.Öl,allsång(?) och blås musik. PR
ställer sej och sin sakkunskap till förfogande.
2/11 PResqutt. Förmodligen en liten spe
cialare.
16/2 PResqutt. Vi får se vad det blir.
30/ 11 HÖSTPHÄST. Terminens stora be
givenhet.En fest som ni förmodligen aldrig
varit med om maken till.Begränsat antal bil
jetter, så håll ögonen öppna framemot slutet
a.v oktober. Bör ej missas.
12/12 Lussesqutt med LussePRe. Tradi
tionellt sätt att förbereda sej inför julen
och kringliggande tentor. Omtumlande och
dragigt.
Biljetter till de olika arrangemangen
kommer företrädesvis att sälj as på lunchen
ca. 12.30-13.10 i Vextba.ren. Annars är
det bara. att dyka. på närmaste PR-medlem
i Tolvan.
Klagomål beträffande PR-arrangemang
kan inlämnas i Funkrummet första tisdagen
varje läsperiod mellan kl.8.30 och 8.45.
Tre(3) kopior,ta.ck.
Hälsningar

MICHAEL JOHAN
P.S. Livet är, enligt senaste rön , rätt likt
en uggly, inte en apelsin. D.S .
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En liten titt i
sommarens fotoalbum....
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Direkt efter sista. tentan i våras så
åkte ett gäng ut och segla.de med Elek·
tros esqua.dersegling. Närmare bestämt
va.r det 11 fulla. (?) besättningar som
på detta. sätt tog sig fra.m vind för våg.
En gnutta. sol, ett glatt humör, vind
och vita. segel gjorde denna. vecka. till
en oförglömlig sucee. Ta.ek Lasse och
Ylva..
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Vad gör han där uppe?
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• Stickjunta på drift

• Vita segel mot en blånande horisont.

4 Det lutar på jobbet.
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Arbet1Merkn.d1SekretererE

Moss, mo88 på er alla 8Illå människo
barn! Jag heter Cecilia Malmfol'B och jag
kommer under eU år vara AMSE på sektio
nen.
AMSE innebär ju, som namnet antyder,
kontakter med näringslivet och att ordna in
tressanta studiebesök för framför allt er som
går i 3:an och 4:an. Eftersom arbetsmark
nadsutskottet (ArmU) på kåren fungerar så
bra numera · ingen har väl kunnat undgå att
höra om företagskvällarna på kåren och de
studiebesök som Yarit · d har jag tvingats
ta mig en funderare på vad jag skall syssla
med som AMSE. Vissa studiebesök kom
mer fortfarande att ordnas, kanske också
någon intressant gästföreläsare bjuds in,
eller kanske renh.v en 2-3 dagal'B studieresa
till olika företag ute i Sverige. Vem vet, vem
vet...
Viktigt är givetvis att jag får veta vad
DU tycker. Har Du några föl'Blag eller
bikter, hör av Dig!!!

.. . är på insegling!
Årets ARMADA (ARbetsMArknadsDA
gar) går av stapeln den 31 oktober/I novem·
ber. Då får Du en chans att prata med
representanter från näringslivet, höra Dig
för om jobb eller exjobb, eller kanske bara
få ett hum om vad de olika företagen sysslar
med. Nytt för i år är att onsdagen den 31:a
är undervisningsfri för er som går i 4:an.
Den dagen kommer istället att läsas den 20:e
november. Program och tider kommer Du
att kunna läsa i den ARMADA-Osqledare
som skickas hem till Dig senare. I korthet
ser det dock ut så här:
Onsd. 31 oktober: De medverkande
företagen presenterar sig själva i 50-minu
terspass. (Salar, se ARMADA-Osqledaren).
På kvällen Armada-gasque, en subventione·
rad och smaskig middag då du verkligen får
tillfälle att knyta nyttiga kontakter.
Torsd. 1 november: Personliga samtal
med företagens representanter. Pga tenta.
veckan sätts boknmgsliator upp redan i v.
42. (Det brukar bli rusning!).
PRAKTIK
Trots den gyllene arbetsmarknad vi (?)
civilingenjörer har just nu, är det nog många
av osa som upplevt att som praktikanter är
vi inte alls lika attraktiva. Trots att vi fak
tiskt MÅSTE ha praktik för att få ut vår
examen. ArmU gör därför just nu en under
sökning om närochvar ochhur vi teknologer
får vår praktik.
JAG UPPMANAR DÄRFÖR ALLA I
ÅK 2, 3 OCH 4 att fylla i den enkät som
jag lagt i era elevfack!!!! Lämna den sedan
till mig eller i den låda som jag ställt vid
ploppomaten i 12:an. TACK på förhand!

RIS

- till en viss ROLL Val'8 barnprogram stör
verksamheten på ELMER.

Eder förtrogne,
AMSE
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Det har hittills varit mycket hyach-pysch
kring planerandet av 75-års firandet. Till
några& förtret kanske, men jag tror att det
varit nyttigt au hilla ner antalet inblan
dade i de första försöken au ställa upp ra
marna för nästa års jubileum. Nu är det
dock hög tid att släppa loss alla krafter och
börja sätta igång förberedelserna. Jag har
tänkt au deUa ska ske på eU informations
möte i Tolvan onsdagen den 17 okt kl.18.00.
För att ha en liten grund att stå på skall
jag kort presentera. lite av vad som kommit
fram vid de tidigare mötena. De två tunga
arrangemangen kommer att bli en jubi
leumstidskrift och själva Jubileumsfesten.
Jubileumsfesten är för övrigt bestämd till
den 30/11-1985 i stadshuset som är bokat
sen en tid tillbaka. Festen kommer natur
ligtvis att bli ståtlig värre. Som under
hållning har vi funderat på någon form av
revy eller liknande. Något jubileumsspex,
vilket är vanligt aU säUa upp, finns det mga
planer på.
Hur en jubileumstidskrift bör se ut är
självklart inte bestämt, men vi har funderat
lite kring ett AS format med kanske 80 sidor
och ett inte överdrivet stort antal foton.
Tidskriften kommer au bli den ekonomiskt
tyngsta biten och då huvudsakligen i form
av tryckkostnader. Vi har funderat lite på
finansieringen men någon säker metod har
vi ännu inte. Finansieringen är den vikti
gaste frågan just nu. Har vi pengar fixar sig
säkert resten också. Det finns ocks.\ planer
på någon form av temadagar, dagen eller
dagarna före jubileumsfesten, med t.ex före
läsningsserier kring elektrotekniken idag.
Det här var ett litet smakprov av
vad som kommer aU presenteras på infor
mationsmötet den 17:e oktober, då ytter
ligare ideer kommer att presenteras.
Väl möU den 17:e och
kul fram emot jul 1985 önskar
Stefan Ö1tlund

GOURMET-KLUBBEN

Måndag 8:e oktober
OST FONDUE
Restaurang CASSI

(Narvavägen, nära Karlaplan)
Gourmetklubben är eU gäng teknologer
som inte är så duktiga på att laga mat, men
som tycker om att träffas och äta gott.
Förra året bestod gourmetklubben av 6
grupper med 5-7 personer i varje. Vi träff
ades 2-4 gånger per termin och försökte laga
olika maträtter. Ibland lät vi glömskans
dimmor omsluta resultatet, men oftast blev
det förvånansvärt bra.
30 platser finns bokade på restaurang
Cassi. Anmälan görs på lista i tolvan. No
tera där även om du inte kan komma utan
bara vill bli inplacerad i en grupp.
Lasse E Magnusson
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Följande personer har h,git ut examen
sedan 840503:

Elin är Elektros idrottsnämnd. Vi för
söker få E-teknologer att motionera mera
Vi har även kontakt med kårens idrott och
informerar om alla tävlingar och arrange
mang som kåren anordnar. De brukar
anslås på vår tavla i tolvan. Vill man delta
i någon tävling eller kurs kan man antin
gen kontakta kårens idrott eller någon av
oss idrottsledare på Elektro.
Vi är:
Idrottsledare Håkan Larsson E-82
Vice dito Gunnar Olofsson E-82
Idrottsnisse Christer Beck�an, E-82
Vi behöver nya fräscha ideer om ar
rangemang m.m. för att kunna plocka flera
spadpoä.!1g. Förra årets sjundeplats var inte
så bra. Ar ni intresserade att hjälpa till kon
takta oss gärna, ni är mycket välkomna!!!
P.S. Till alla som händelsevis missade
teknis-stafetten finns det chans till revansch
i T E�NIS-KAVELN (en lätt nybörjar- ori
ei:termg för tremannalag i Liljansskogen).
Las vår tavla så får ni information. D.S.
ELIN

Christer Berg
E-73
Ann Base
E-76
E-77
Mikael Engström
E-77
Gunilla Franzen
Bernt Westerberg E-77
Hans Evert Jonsson E-77
Hercules Dalianis E-78
Milton Wongt
E�78
Eva Hjärne
E-78
Per Ferngren
E-78
E-78
Jiri Klokocka
Ingje Karlsson
E-79
E-79
Per Granestrand
Mansoor Khan
E-79
Magnus Olofsson
E-79
Henrik Twengström E-79
Bo Götharsson
E-79
E-79
Sten Gerdt
Per-Olof Wendelstam E-79
Lars Stjernestam E-79
Per Brunsell
E-79
Reidar Sjödin
E-79
Jan Helders
E-79
Per Gunnar Siden E-79
Patrick Farran-Lee E-79
Lennart Engström E-79
Björn Strihagen
E-80
Ronny Ekman
E-80
Lars Göran Lindström E-80
E-80
Harald Kallin
Olof Jägerbo
E-80
Mats Åslund
E-80
E-80
Ulf Bark
E-80
Soile Kaasila
Erik Lundgvist
E-80
Kjell A Ljungdahl E-80
Per L Dahlström
E-80
Olof Engdahl
E-80
Leif Nilsson
E-80
Stefan Steier
E-80
Lars Sjöberg
E-80

•• SAGOVAGHNEN u
Det vore bra om ni som var med på
den, tog och samlade ihop allt vad ni har
av filmer och bilder från Qarnevalen så kan
vi väl se om vi kan ha någon liten Slafsai
sigochfl uktaskiva inom den närmaste tiden.
Pinocchio och Tre Tanter
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Heja!
Killerlet beh6ver hJilpl
1. Kan Du eller någon Du känner fixa ett
par plexlglasskivor, ung 48x63 cm, som vi
kan göra lock av Ull bullådorna i Tolvan?
Om inte, måste vi köpa någonstans, och att
köpa kostar pengu. Aha! (reds anm)
2. Den •gamla• (uråldriga) läskautomaten
i Röda Rummet som brukar lämna ifrån sig
Soljuice och annat smaskens när den är på
humör har tyvärr brunnit upp. Reservde
lar finns att köpa hos en firma som heter
PRIMULATOR i Täby Centrum. För ett
par veckor sedan pratade jag med nån som
trodde sig känna till att det fanns en gam
mal E-teknolog p.\ den firman, som kanske
skulle kunna hjälpa oss att fi ned priserna.
Nu har jag givetvis glömt vem det var jag
pratade med, så jag ber att på detta sätt få
hälsa honom: Hjälp!
Om det finns någon annan som tror sig
kunna vara behjälplig med kontakter på
PRIMULATOR si hör av er till underteck
nad.
Förra terminen gick källeriet ihop. Vi
lyckades till och med gnida ihop en tusen·
lapp mer än vad som var budgeterat om jag
har räknat rätt. Påöretsiffror finns att läsa
i bokslutet när del blir färdigt. Jag tror att
det redovisas på första sektionsmötet också,
det som är klart i alla fall. AU källeriet
har god ekonomi (förutom goda bullar) är
bra för sektionens ekonomi, och det är bra
inte bara för dig, utan också för sektionens
praktfulla 75-årsfirande som äger rum nästa
höst. Det kommer säkert att gå löst på en
och annan krona, så det är bara att börja
spara redan nu. Men 7S-årsjubileet kommer
säkert andra, mer kvalificerade att skriva
om så småningom, så det lämnar vi härmed
därhän i källerispalten, för här hör det ju
inte hemma. Säkert är dock att det kommer
att krävas ett avsevärt antal pigga hjärnor
och händer för att arrangera det hela. Håll
utkik efter Hjälp Sökes-affischer.

För att källeriet skall kunna lämna
någon ekonomisk hjälp till 7S-årskommiten
krävs att ni som utnyttjar våra tjänster
stoppar bullpengar på rätt ställe, inte växlar
fel ( åt fel håll i alla fall) och att ni
säger till oss när automaterna säckar ihop.
Läskautomaten har t ex en förmåga att
sätta 2S-öringar i halsen någon gång i
veckan. Detta kan och skall bara avhjäl
pas av jourhavande (=närvarande) källerist.
Det finns absolut inga fördelar med att ta
till våld och yttre åverkan i ett sådant läge,
det medför bara att läsk(automat+ansvar
ige) Janne Tillberg får huvudvärk och blir
folkilsken.
Uppenbarligen har det undgått en och
annan kaffedrickare att kaffeautomaten inte
äter SO-öringar. Men deBSa delas med
fördel ner till två småportioner med hjälp
av den superba teknologbyggda växlings
automat som sitter i Franska Korridoren
bredvid ploppomaten. Den klarar förutom
SO-öringar även utan problem att tugga isär
enkronor i fyra lika stora delar. Prova
gärna, själv är jag helt facinerad.
Sist ett litet påpekande/tillkännagiv
ande som egentligen skulle kommit ett eller
annat stycke högre upp. Faret• vecbn gkk
Inte bulleme med f6rlu1t en ende de1I
Hurra, ett tack till den som vill ta åt sig.
Nu är det bara elva veckor kvar på termi
nen att hålla samma stil.
Puss&Kram från eder som allra mest
förbundne källarmästare.
lere Hl11lund
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M T BULLETINEN !

Ä ntligen har vi f!tt VEXT-rummet
iordningställt, klart kommer det förhopp
ningsvis aldrig att bli, ty is!fall kommer
VEXT-rummet inte att vara en så under
bart levande och otroligt rolig lokal att
gasqua i. (Fy fan vad vi är bra !)
Vi vill verkligen tacka alla sektionsmed
lemmar som hjäpt till i sommar med bygg
andet. Ingen nämd och ingen glömd, utan
allas hjälp hade vi sUtt oss slätt. Dock åter
sUr vissa projekluppgifter s!som m!lning,
ny spis, reparation av pianot samt insamling
av köksutrustning. För benägen hjälp vid
lösandet av dessa projektuppgifter vänder
vi oss till initiativrika sektionsmedlemmar.

Ang6ende ekonomin:

Det övergripande problemet har hela
I tiden varit att bedöma det ekonomiska
nuläget samt att kalkylera framtida utgifter.
För att h:\lla kostnaderna nere har vi intro
ducerat begreppet *VEXT-ANDAN*. Det
I innebär att v1 har analyserat varje behov,
' och tillgodosett det på bästa och billigaste
sätt. Vi har s!lunda utnyttjat egna och Osquars och Osquldas kontakter. Där det har
varit nödvändigt har vi knutit nya.
Resultat: VEXT har äskat 3000+1400
·kr fr!n sektionen, och med sektions medlem
mars hjälp byggt en bar, värd tiotusentals
kronor. Fortfarande finns pengar kvar....

A

-

B

A Be�vtrv1e.s Vl.KT- barevi
B 8e��wi1-1et P!.i' \ SSAN

Förklaring:

SVENSKA DAGBLADET Fredagen den 7 september 1984
-P ETISSAN är gamla teknologkafeet på
Drottninggatan, på den tiden då KTH låg
Född
där. Numera återfinns det ursprungliga
cafeet på Skansen. " Di!' man fortfarande
VEXTBAREN å
kan kolka punch", citat C.N.
VEXT-rummet står således till sektions
Place de la rcsistance 29 augusti u.n.å.
medlemmarnas disposition med värme skåp
1 1 101 pulchritudo atque robur
etc. i VEXT-baren och studiemiljö i PETIS
SAN.

VEXT

P C MK BB TA GA LH AA

HedereyExter
AS SO JS

-i

--- i

· -r
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3
Halva studie
lånet räcker

Under den här rubriken hade vi i varje
nummer tänkt att föra in insändare av olika
slag. Det kan vara insändare av folk från
Elektro, från andra sektioner, från före
läsare, städpersonal, piloter, mattläggare, ja
i stort sett alla som kan ha skrivit något
roligt, intressant, uppseende- eller debatt
väckande. Du behöver inte ens ha skrivit
den själv för att lämna in den till Emissio
nen. Det räcker med att du har hittat något
läsvärt i någon tidning, eller kanske ha stulit
något av en kamrat.
Redan förra terminen erhöll Emissio
nen en insändare av ganska upprörande
karaktär. Då. vi närmade oss slutet på ter
minen och alla började skymta ljuset ville vi
inte publicera den, för att inte lägga n ågra
skuggor över sommarens små lätta moln. Vi
hoppas att nedanstående å.sikter inte har
någon större utbredning. Här är den nu
ändå�

När jag började pd den här
sektionen trodde jag att det var
en utbildning för MÄN, men vad
fick jag se ? Utbildningsplats
erna upptogs till en del av kvin
nor. Det mesta här pli Elektro
fungerar ändli rätt bra, det är
bara en sak som jag retat mig
pli under mina lir här pli sektionen. Är det rätt att kvinnorna
skall ha stldana fördelar gente
mot oss MÄN ? Jag tänkte bara
pilpeka ett par saker jag själv har
upplevt.
Labbar:

Det täcka kör.et verkar ha en o
trolig /örmdga att klara labbar
utan att göra det minsta ar
bete sjäfoa. Utom dli möjligen
att skriva av ntlgon annar.s lab
PM. För att sedan med leen
den lyckas övertyga assistenten
om att allt stämmer ()(.h pli det
sättet bli godkänd medan en an
nan /dr labba om. Usch.! Dessu
tom ägnar assistenterna genom
gtlende mycket längre tid med

• Jaha. nu är � dags
igeri! Terminen har just
börjat och med en gång
dyker det genast upp
notiser hrir och var om
att studiemedlen
dicker till.

II
I

I

inte

Jag reagerar ganska
starkt på de klagomålen.
Själv har jag bil som jag
använder ganska flitigt.
Jag köper mycket färdig
mat i stället för att laga
själv, går på bio, disco
eller restaurang en gång
i veckan och ändå blir
det elt par tre tusen över
varje termin.
Studielånet uppgår
för
närvarande till
14 726 kronor per termin
(maximibelopp} varav
13 637 kronor är återbe
talningsmedel.

att hjälpa tjejer än killar. Det
är klart orättvist att vi skall
behöva förspilla dyr laborations
tid medan assistenterna /örlclarar
de mest elementära delarna ur
stoffet för tjejer som inte läst pli.

För ett studentrum
(korridor) får man beta
la cirka 700 kronor per
månad. Då ingår ofta te
lefon, vatten och el. För
en termin (fyra måna
der} betalar man alltså
2 800 kronor för att bo.
Tidning har man kollek
tivt, så det blir inte dyrt.
TV likaså. Kanske 50
kronor per termin.
För litteratur och kår
avgift går det åt
700-800 kronor. En del
l:ar kanske dy1:are böc
kel', så kläm i med en
tusenlapp per termin. Vi
är då uppe i 3 850 kronor.
.Ät för 200 kronor i vec
kan och man är uppe i
7 050 kronor. Därmed
tycker jag mig ha visat
att man i det mest kri
tiska fallet skulle kunna
klara sig på ha]va stu
dielånet.
Jag förutsätter att
man har arbete på som
mar- och vinterloven s å
man haller sig flytande
då.
Man är inte tvingad
att plugga och man bör,
tycker jag, räkna med
att få offra en del under
de tre fyra år det gi\ller.
A Sandberg

Tentor:

Rättning av tentor är ett an
nat kapitel där jag misstänker
En annan sak. Ntlgot 88
att "tanterna" har en särställning. Kvinnliga namn och vackra /tlnigt som Dammiddag, vi MÄN
handstilar verkar att ha en väldig� har dd inget liknande. Som om
god inverkan pd rättarna. Jag vi nu ens skulle vilja ha det.
har själv hört en assistent säga.
Nej, det är dags att ta itu
"Är .det en tjej _som som har med detta. Visst är tjejerna väl
skmnt och det ar ndgot tvek- komna inom tekniken men dli ske:
samt sil !!'og �ägger man hellr: det ocksli vara pli samma vill
pil en poang a!_I drar �ort en. kor som vi MÄN har. Jag vet
Om det sedan gäller att overklag_a att mina tlsikter delas av en tyst
nligot resultat sil nog har de alltid majoritet
ntlgot underligt sätt att alltid lyekas skrapa/övertala ihop poängTack för mig !
en som behövs för att klara sig
E-80
över gränsen.
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UTNYTTJA KOPIATORN I 12:AN
ANVISNINGAR FÖ R ANVÄNDNING AV
KOPIATOR:
1. Lyft pi skyddslocket
2. Lägg originalet mellan markeringar·
na för A4-kopior (kontrollera papprets plac·
ering)
3. Lägg tillbaka skyddslocket
4. Stoppa ner en enkrona i myntboxen
TVÅ kopior per krona!! (Enda.st enkronor i
myntboxen - TACK!)
5. OM FLER ÄN EN KOPIA ÖNS
KAS: Tryck in antalet kopior pä manöver
panelen (vid feltryckning 'nollställ' med
hjälp av C-knappen och försök igen)
6. Tryck pi den stora gröna fyrkantiga
knappen för kopiering
7. Om ytterligare kopior önskas: starta
om igen från punkt 1 (hoppa över punkt 4
om den gröna lampan pi myntboxen fort·
farande lyser... )

ALLMÄNNA PÅPEKANDEN OM KO·
PIATORN
Kvaliten pi kopiorna frå.n vir kopiator
har varit och kommer, förhoppningsvis även
i fortsättningen att vara bra. Om vi alla ut
nyttjar kopiatorn i 12:an kan vi även fram·
ledes hålla priset pi en tig och trevlig nivi.
Var försiktiga med kopiatorn, den skall hålla
länge till...
Om det blir fel pä kopiatorn, om det
saknas kopieringspapper eller om du har
nigra frigor kontakta KOPIATORSKÖTA·
REN.
Per-Anders Löf E-83
kopiatorskötare
KOPIERA MERA · KOPIERA FLERA ...

OBS: GLÖM INTE ORIGINALET!
Lycka till
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StQckhQ}ms Studentmäster
skap 1 Seglmg!
Lördagen den 15/9 gick Stockholms
Studentmästerskap i segling (kölb.\tar) av
stapeln p.\ en bana runt Lidingö. Vädret var
väl inte det bästa,solen hade sv.\rt att bryta
igenom ett kompakt molntäcke och vinden
lyste nästan helt med sin fr.\nvaro.
Allra bäst gick det för Johan Zetter
berg (Maskin) p.\ 3/4-tonnaren Necesse tätt
följd av Björn Erixson p.\ J 24:an Follow
Me (även han Maskin). S.\ värst bra gick
det väl inte för Elektro, men besättningen
(alla elektriker) p.l. Lady Helmsman "Hy
bris" med Erik Bidö, E-82, vid rodret gjorde
en bra segling efter att i starten ha g.l.tt p.1.
en boj och tvingats starta om. De slutade
på en 11 :e plats, men vann i stor stil mut
tävlingen. Bra gjort!

H

!
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Vi som stod
arrangemangen var
KT HSS, kårens segelsällskap, och förutom
denna kappsegling ordnar vi i höst en Skep
parkurs (mkt billigt), föredrag, studiebesök,
filmvisningar (nu nårmast Americas Cup 83
och Marathon AQ), fester mm. Tycker du
att detta l.\ter intressant slå då gärna en sig
nal till mig. Vill du bli medlem sätt isåfall
in 10 skr på PG 70 43 26-8 så f.l.r du ett
brev med akt:1ell information. Kom ihåg,
man behöver ej vara elitseglare för att vara
med i klubben utan det viktigaste är att
man tycker segling och sjöliv är kul i största
allmänhet.
Ring mig gärna och snacka segling
eller om du bar frågor om den kommande
skepparkursen.

MEN DU .SKULLE tHl
.SETT DOM nrnAN
SKEPPAR KU�SEJ.I !

Anders H E-81, tel: 768 22 47
est, vlvere non ut

1-/5
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PrU pre�enterar
hföten

1Q04

WILffiER X
okt 5 .5UZZIE.5 ORKE.5TER
19 TED Å.5TRÖffi
nov 2 ffiAT.5 RONANDER
10 FIA NY.5TRÖffi
:soffiONICA TÖRNELL
�ep 21

39\1

EMISSIONEN nr 5-198,l

Per lvarsson
Fredhällsg 3, Hr
112 54 STOCKHOLM
08-56 76 81
Gunnar Ahlman
Bolmensv 27 2tr
121 64 JOHANNESHOV
08-81 27 78
Kerstin Olsson
Bangatan 31 AQ
722 28 VÄSTERÅS
021-18 29 61
Staffan Eriksson
Höjdgatan 6
149 00 NYNÄSHAMN
0752-168 1 1
Tomas Blom
Agnegatan 31 3tr
112 29 STOCKHOLM
Mikael Bodin
Astrakan�atan 2
162 32 VALLINGBY
08-89 57 67

Åke Jernberger
Trädgårdsvägen 29
191 46 SOLLENTUNA
08-35 33 50
Peter •MOSSBEOO• Mossberg
Klarabergsvägen lA 2tr
136 66 HANDEN
08-777 78 68
Lars Hägglund
Lustigkurrevägen 6 nb
117 45 STOCKHOLM
08-45 04 25
(Telefonen är i skrivande stund inte inkopplad, men kontroll
ring gärna nu!)
Per Åkesson
Eskadervägen 10, 8tr
183 54 TÄBY
08-756 31 48
Ulf Wilhelmsson
Rindögatan 12
115 36 STOCKHOLM
08-67 53 13

Det r y ktas -a tt ....

* En- och flervariabeln består av en massa självklarheter staplade på varandra.
Hört under föreläsning i funktionsteori.
* Chefsemitteuren lystrar till namnet Thore.
* nOllan undervisar DKS.
* nOllan inte kan använda myntboxen vid kopiatorn.
* Ordföranden spekulerar i lägenheter.
• Emissionen. skall ha ett lammköttstest.
• vissa emitteurer inte kan stava Ull Emissionen.

'·
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TÄVFLING
Emissionen är ju som de flesta känner
till känd för sina roliga tävflingar. Vi tänkte
därför inte frångå våra principer utan pre
senterar här.

DÖP GUBBEN ! ---�

Fint pris väntar till den först öppnade, bästa
lösningen.
Stoppa ALLA svarslappar i Emissionslådan
i Tolvan.
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