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Emissionen lyfter på grytlocket
Stilstudie från terminalsalen.
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Hello again!

Fortare än ni tror blir ni av med
mig, men först har jag äran att
presentera nummer 7 anno 1984.
Till detta nummer har vi fått en
ny medarbetare. Han heter Dag
Hellström och går i tvåan. Vidare
har vi fått hjälp med textsättninJättegen av T homas Vegeby.
tack till honom. Vi hoppas nu in·
gen ska få huvudvärk av att läsa
Emissionen längre.
(Om detta
problem trots allt uppstår får jag
rekomendera starka varor, tex acetylsalisylsyra eller paracetamol, al·
ternativt att låta kontrollera synen).

Kort sagt: Vi behöver någon
som kan slabba i labbet, hacka
ihop artiklar, klippa och klistra
(vana från klippdockor inget krav,
men beaktas), samt hålla humöret
uppe. Hugade spekulanter tar läm
pligen kontakt med mig. (Det är
jag som är den där snygga tjejen
på. gula tavlan i tolvan).

S! var det väl bara en sak till.
Om du skickar ett bidrag till oss
så. var vänlig och skriv ditt namn
någonstans i artikeln, lämpligen
längst ner. Det kan ju vara något
vi tycker är oklart och måste fr!ga
Dessutom kommer vi inte
om.
att publicera n!gra insändare utan
underskrift (både för och efter
namn). Allvarligt talat: Om du
inte kan stå för vad du tycker så
besvära dig inte med att skicka
något till oss!
Nu har vi dessutom fått upp
vår brevlåda (snart i alla fall).
Där kan du lämna kortare bidrag
(t ex till nytt om namn) och teck
ningar. Alla andra artiklar vill vi
ha på mail (se baksidan på vår
öppettidsguide i förra numret). ·

Emissionen är som en påse. Tom
och innehållslös tills man fyller
den med något.
I onsdags förmiddag var denna tidning endast
en tanke blott. Nu, ca en vecka
senare, är den ett faktum.
Vi
har alltså även denna gång lyckats fylla några sidor med mer
eller mindre vettigt innehåll. Att
få denna ekvation att gå ihop är
förvisso inte det enklaste. Detta
nummer bar krävt all vår intelligens. Därför bar vi tyvärr ingen
Nu bar jag verkligen svällt ut,
kvar.
(Glöm inte men eftersom jag är så slö och inte
Snart är det jul.
att köpa julklappar, annars blir har orkat skriva något annat, så
Straxt före skäms jag inte att fylla denna sida.
familjen så ledsen).
Hej då för denna gång.
jul är det SM. Då kommer nya
�
funktionärer att väljas.
Varför
berättar jag då detta självklara?
Jo, därför att Emissionen behöver ..-----------�=---�-i
en eller två nya redaktörer till
EMISSIONEN nr 7 1984, Årg 19
I
våren. (Förutom Dag alltså).
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Icke signerade artiklar tar red
aktionen ansvar för.

Plurr!

Gå och bada? • Ja varför inte.....

På tal om att ta sig vatten över
huvudet känns det kanske så nu för
vissa ettor • eller hur? Men bit
ihop och kämpa på. Ni har kapaci
teten, det är bara viljan ni behöver
bidraga med. Gör det!

Snart är det dags att välja nya
funktionärer till vårterminen. Det
gör vi på SM den 4:e december.
Vem skall vattna fiskarna, vem sk
all sköta kopiatorn, vem skall sälja
sommartröjorna., vem skall räkna
sektionens pengar, mm mm ? Kän
ner du dig manad så prata med
mig, förfaddern Jerker eller An
ders Lundqvist. OBS ! Detta gäller
givetvis även ettan.

Vi hade extra SM i tisdags angå
ende sektionsavgiften. 30 personer
hade önskat detta - man borde
väl kunna kräva att åtminstone
dessa deltog? Så var nu icke fallet.
Endast drygt 20 Osquar visade
något intresse för vad sektions
avgiften används till • och hur
stor den bör vara.
Ingen etta
däribland.Det beslutades dock att
sektionsavgiften höjs med 5 kronor
hösten -85. Så det så!

Varför är det så. trist med stu
diefrågor? Vi är här för att lära
oss saker vi är intresserade av. Vi
vill ha bra kurser, bra undervis·
ning, bra böcker - sådant kommer
INTE som ett brev på posten. Vi alla teknologer, du och jag • måste
arbeta för att få det vi vill ha.
Vi har en väl fungerande organisa
tion som sköter dessa frågor • stu
dienämnden. Men studienämnden
behöver en grund att stå på - dina
åsikter, dina förslag, ditt engage·
mang! Du måste medverka för att
SN skall få genomslagskraft. Gå
på SN-möten och tyck! Var med
och utforma DIN civilingenjörsut
bildning. Du går bara här en gång
• du har bara en chans. Ta den!

Det finns redan en massa roliga
saker att göra på sektionen men
du kanske har något nytt förslag.
Det är
- Kläm fram med det.
meningen att sektionen skall vara
dynamisk.
Vi skall göra det vi
som går här NU tycker är roligt
och inte vara så styrda av vad man
tyckte förr. T iderna förändras, så
ock teknologen - låt oss rätta oss
Vi ses i plurret!
efter det! Sätt igång bara! Kläck
Kram och puH till alle fr6n eder
nya ideer - och genomför dem. Vi
ordförande ,
stödjer dig.

L, . .
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Idrottshall på Teknis
I förra numret av Emissionen
hittade jag en trevlig artikel om
idrotten på Teknis. Allt var bra
och fint tills jag kom till stycket
om en idrottshall på KTH. Projek
tet presenterades som i stort sett
klart, det var bara att sätta igång
och bygga. Det enda som hindrade
det hela var de valda teknologp�li
tikernas allmänna grinighet. Frå
gan är faktiskt inte så enkel.
Det är nu ungefär ett år sedan
kårfullmäktige, KF, hade att ta
ställning till idrottshallsfrågan. Vi
fick ett papper där bland andra
idrottslärare Tomas Johansson ty
ckte att kåren skulle gå in i en stif
telse med KTH. Stiftelsens uppgift
skulle vara att ragga pengar och
senare bygga en eventuell idrotts
hall på Teknis. Detta papper var
det enda besluts.underlag som KF
fick. Fullmäktige tyckte det var en
aning magert och begärde mer ma
terial. Proceduren upprepades yt
terligare en gång. Först den tredje
gången frågan var uppe var under
laget tillräckligt för att ens ta upp
Det var
frågan till behandling.
också första gången som någon av
de ansvariga för projektet brydde
sig om att dyka upp på samman
trädet.

• ••

inte så lätt

Smällarna med Osqvik och inte
minst Aktiverum gjorde att KF
drog öronen åt sig och sa nej. I
båda dessa fall presenterades också.
projekten som helt klara.
Det
skulle inte kosta kårmedlemmar
na ett öre. I själva verket blev
bägge byggena betydligt dyrare än
väntat.
Kårfullmäktige är långt ifrån nå
gon fullkomlig församling som har
rätt i alla lägen. Det kan vara ett
misstag att säga nej till en idrotts
hall. Satsa pengar och arbete där
först, kom igen med idrottshallen
när den är mer genomtänkt.
Mats Önnestam
Kårfullmäktigeledamot

Inte en enda av de planer som
redovisades i förra Emissionen pre
senterades för fullmäktige. Det fi
nansieringsförslag som var aktuellt
då, var att rektor hade lovat att
ställa upp och hjälpa till med tig
geriet för hallen. Knappast några
säkra pengar.

•
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UTLANDSSOMMAR MED PRAKTIK
IAESTE är en organisation ·som
förmedlar utlandspraktik för hu
vudsakligen studerande vid tek
niska högskolor. Om du är in
tresserad av att göra din praktik
i något av de 46 medlemsländerna
kan du lämna in en förhandsansö
kan nu. Blanketter finns på kåren
och hos oss på studievägledningen.
Senast 23 november ska den vara
kommitten till handa.
I januari byts platser på en årlig
konferens någonstans i världen. I
princip byts plats mot plats. "Rik
tig" ansökan gör du i mitten av
februari. Preliminärt besked till
de som tilldelats plats skickas ut
i mars och definitivt i maj.
Resan bekostar du själv. Lönen
täcker utgifter för kost, logi · och
Bostad ordnas
lite fickpengar.
av arbetsgivaren eller utlandets
IAESTE-kommitte.

Vill du lära känna studenter som
kommer till Sverige för att prak
tikarbeta kan du vara med och
ordna mottagningsverksamhet. El
ler du kan vara fadder och hjälpa
en utländsk praktikant att känna
sig hemma här.
När praktiken är klar, vänta då
inte till examen med att få den
godkänd. 4 gånger per termin be
handlas dom praktikärenden som
kommit in till stvl. Reglerna som
gäller för praktiken finns att läsa
på sidan 86 i studiehandboken del
..
1.
Tag chansen att arbeta utom
lands i sommar !

LENA NISSE BETTAN PETER

LYCKA Till ÖNSKAR VI DE
NYUTEXAMINERADE

�5·

Ralf Bergqvist
Olle Westblom
Roger Häggström
Göran Johansson
Åke Pettersson
Henrik Pipping
Björn Haraldsson
Lars Jacobsson
Lennart Dahlin
Rune Liljegren
Johan Aspenberg
Jan Söderkvist
Per-Erik Björklund

T E79
D E79
D E78
M E80
I E80
T E79
T E79
T E79
E E81
M E80
D E80
F E79
E E80
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HEJ!

DET ÄR PRESQUTT VARJE
FREDAG SOM DET ÄR SQUTT,
DUMSKALLAR Detta gäller dock
ej sista november, för då är det
HÖSTPHÄST istället !!!

Sist, d. v .s. 2/ 11 var det oroande
fullt nere i 12an, men de få elek
triker som var där försvann bland
pöbeln utifrå.n.
(Det kanske är
därför vandaliseringen i vår kära
12a tilltagit i oroande grad, bl.a.
har pornographen utsatts för två
(2) brutala våldtäkter.)
FREDAGEN 16/11 är det m.a.o.
PRESQUTT igen. God mat och
PR's underbara bar kommer för
stås att finnas. Dessutom kommer
den som känner för det att kunna
öva sig införHÖSTPHÄSTEN. Med
tag lakan och bikiniöverdel!

MÅNDAGEN 26/11 anordnar
Programutskottet (PrU) TENTAPU B på. kåren.
Även detta ett
återkommande arrangemang sista
måndagen i varje tentaperiod.

FREDAGEN 30/11 är det då änt
ligen dags för ett legendariskt ka
las, nämligen elektrosektionens
HÖSTPHÄST eller Archimedes sim
tag. Denna HÖSTPHÄST går av
stapeln kl 19.00 sharp (shark) å.
konglig CENTRALBAD,i antikens
tecken. Medtag bikiniöverdel!

LÖRDAGEN 1/12, firas Osqua.rs
namnsdag med Sångartäfvlan på
Kåren , jmfr 1977.Elektro ställer
upp med ett slagkraftigt lag under
ledning av bl.a. Yerquer. Gå dit,
heja. och njut a.v musiken(?).

FREDAGEN 7/12.Elektro går på
Kårspexet,19.00 på Södran. Ha.ppy
hour i 12an med start vid fem·
rycket för teaterbesökare och an·
dra törstiga.
ONSDAGEN 12/12 Traditionell
�USSEPRE-SQUTT med gröt och
Julmat. Dessutom Elektros lucia
tåg. Som vanligt väljer vi väl Sten
Mogren till Lucia i god demokra·
t �sk ordning, this might be the last
t1me.

Sädä _r, nu vet ni vad ni ska göra
fram till dess att nästa Emission
kommer ut. Pussar och kramar
och bira och groggar tillönskas eder
av klubbis & Vice.
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Revolutionerande förändringar
av utbildningen!!!

Ett förslag från en arbets
grupp går ut på att skapa. yt
terligare en ny utbildningslinje
här på KTH. Gruppen består
av:
Erling Dahlberg (dekanus E)
Dag Björklöf
(LNE-ordf)
Yngve Sundbla.d (LND-ordf)
Lars H Zetterberg (• z•)
(RÄ)
Anders Wrebo
Den nya linjen är tänkt att in
riktas mot systemteknik i första
hand mot kommunikationsområdet
där KTH har en synnerligen stark
ställning i landet.
Anledningen
till denna. nya linjes skapande är
näringslivets ökade efterfrågan på
civilingenjörer inom elektronik
och dataomr!det.
"En ökning med ca 200 elever
inom rubricerat omrAde är ur sam
hällets synpunkt synnerligen ange
lägen både pA kort och /äng sikt."
Om man inrättar en linje för
man
måste
kommunikation
pröva. inriktningen pä nuvarande
E och D, man bör samtidigt se
över vilka nya områden som bör
ges plats pä respektive linje. Ar
betsgruppen föreslår följande tre
u thildningslinjer:
Elektroteknik, E
Datateknik, D
Telematik, C

På dessa linjer skulle det antas ca
150 nOllor per linje och år.
I E-linjen skulle ingä följande hu
vudområden:
Elteknik (nuvarande EE, EI, EF)
Elektronik (mikro- och d ator- elek
tronik samt analog teknik)
Mikronik (komponenter1 material,
opto- ocb bio- elekroniJc samt mikro
mekanik)
I D-linjen skulle följande omräden
ingå:
Data.logi
Datorsystem
lnformationssystem
Artificiell intelligens
I C-linjen skulle följande områden
ingå:
Telekommunikation
Systemteknik
Si�na.lbebandling
Månniska-mMkin kommunikation
Ovanstäende utvidgning av utbildningen ställer stora krav på
lärartjänster, lokaler och ekonomi
vilket till viss del behandlas av
förslaget.

Bengt Bergström
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Nya terminalsalen

···

F.;Iektro har fått ännu en termi
nalsal. J ättebra! Under sommaren
gjordes den nya salen färdig. En
efterlängtad utökning av antalet
terminaler di!. det tidigare varit
fullt i både vaxkabinettet och käl
laren i stort sett dygnet runt.
Den nya terminalsalen har dock
fått ta emot en hel del kritik.
Bl.a är borden för höga. Helst
ska man vara en bit över en och
åttio för att kunna sitta rätt. Den
som är lite kortare och har oturen
, 1. att inte få tag pil. en inställbar
' stol ,bchöver inte sitta många tim
mar framför skärmen innan det
börjar värka i ryggen. Har man
ändå. hittat en justerbar stol, kan
det bli problem att sitta kvar vid
skärmen.
När man hissat upp
stolen till lämplig skrivhöjd finner
man att det är långt till golvet
eftersom benen inte räcker till och
fötterna sprattlar i luften. Att
sitta rätt är ju mycket viktigt då.
man tidvis kan behöva tillbringa
många timmar framför skärmen
varje dag.

v�-

)

Nya terminalsalen är kall. Sär
skilt då. det är lite folk i salen
känner man hur effektivt fläkt
systemet fungerar. Vissa dagar
kan det vara så kyligt att det
är nödvändigt med en tjock tröja
(halsduk?) för att man inte ska
frysa.
Vad skulle man då kunna göra
för att förbättra situationen? Någ
ra förslag har kommit fram:
Sex stycken bord sänks och blir
bol'd främst för de lite kortare.
Fotpallar inköps. Fotpallar har i
och för sig nackdelen att d e för
svårar arbetet för städpersonalen,
men med en ställning på väggen
där man hänger upp sin pall efter
man använt den, borde det inte
vara. något problem.
Sittanvis
ningar på väggen, med anvisningar
om hur man bör sitta samt hur
man ställer in stolen för att sitta
bra. Ryggen behöver ju inte ta
så. mycket stryk innan den börjar
klaga..
Vad tycker du?

8
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Lägg märke till att detta endast
är ett förslag att diskuteras på
studienämndsmötet.
Kom alltså
dit och tyck 1 1 1

I förra numret skrev jag om en
förväntad utökning av studiepo
ängen för vår utbildning. Det är
alltså fråga om 20 p som skall
fördelas på de grundläggande kurs·
erna och även om ingen ännu frA·
gat efter teknologernas uppfatt
ning i ämnet skadar det inte att
vi tar oss en funderare över vad vi
tycker. Här har du förslaget som
är diskussionsunderlaget till stu
dienämndmötet 15/11 kl 17.

PUSS " KRAM

åk. 1

Algebra och geometri
Diff. och int.

Mekanik med vektorlära
Vektoranalys

Elektriska nät

3 poäng

13
7

4
5

åk. 2

Funktionsteori

4

Fysik del 1

4

6

Mat.met.

4

Mat.stat

TET

Digitalteknikens grunder

Datorteknik

Integrerade kretsar

9

3

6

4

5

EleJctrisk mätteknik
lk. 3

8

Fysik del 2 & 3

Analoga kretsar

5

4

Reglerteknik

(+1)
(+2)
(+ 1)
(+1}
(+1)
(+1)
(+1 )
(+1)
(+1)
(+2 )
(+1)
(+1 )
(+1)
(+1)
{+2)

(+1 )
(+1 )

summa: ( +20)
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Fullständigt namn: Kongl. l:a
Skalärmusikkären.
Födelseår: 1962.
Adress: Qlouaquen.
Syfte: Att roa elektrosektionens
medlemmar och resten av mänsk
ligheten och framför allt oss själva.
Utseende: Röda och gröna.

I
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"Årsberättelse"

-Roliga repetitioner!
-Ännu roligare spelningar!
-Fantastiskt roliga fester!
-Otroligt fantastiskt roliga kompisar!
Varje (v)år har vi en quonsärt
på Södra Teatern. Dock inte i vår
då vi har den på. Quonsärhuset.
Inför konserten satsar vi hårt och
förnyar vår repertoar. Vi har show
möten, spånarkvällar och extrarep.
Det ska bli nya låtar och danser,
fler lustiga {hmmm) skämt o s v.
Sen gäller det att lära sig allt
nytt också. . . ! Därför har vi ett in
ternat en hel helg innan quoserten.
Då nöts allt ( . . . ?) in och vi har
kul tillsammans. (Ni skulle ha sett
LO:s flotta k ursgård . . . ) .
Quonserten blir naturligtvis all
tid en given succe, likaså festen
efteråt!!
Den andra stora årliga händelsen
på. våren är Studentorkesterfesti·
valen. Den är vartannat år i Up·
psala och vartannat i Linköping.
Nästa år blir det i Uppsala!

�::;;:-- . . ,, ,_-____ . .

-· · · ·-

Då samlas Sveriges alla student·
orkestrar och spelar, jammar och
har obeskrivligt kul i tre dagar.
(Man får även chansen att kom·
plettera sin medalj- och märkes·
samling.)
På somrarna brukar vi turnera
jorden runt. Förra året var vi i
Norge - i somras var det Tjeck
oslovakien som fick den äran. Äv·
entyren blev många.. Stor parad i
ösande regn, spelningar lite över·
allt, bl a i en strykjärnsfabrik . . . Vi
besökte förstås vår vän-orkester
som vi lärt ,känna i Norge.
Efter ett par dagar var vi minst
sagt kändisar i staden, vad den
nu hette. Överallt vinkade folk,
i fönster och på gatorna. Vi sit
ter numera uppklistrade i många
tjeckiska familjealbum. Dessutom
var vi med i tjeckoslovakisk TV och
spelade svensk "folkmusik" . My·
cket uppskattat.
Vi har även utbyte med svenska orkestrar. I oktober var vi i
Linköping och hälsade på LiTHe
Blås i samband med I-draget.

}:;;;;.:.:. · ·---··: : ·- - - . . -- - --;;!/
- -· - (io__
.

.,./

----- -----:- EMISSIONEN nr 7-1984

Novisa

··�

(Mel valfri)
Höstens gråa regn och rusk
Färgas rött och grönt av SMusK
Vad är alla världens fester
Mot ett rep med vå.r orkester
Dansar man gör i Skaletten

På de mest förföriska sätten
Fler pojkar åt den kvinnliga publikent
Just nu är den ganska besviken
).
lo;;

För den som har svårt för att
analysera djupa dikter sä förtyd
ligar vi: SMusK behöver nya in
strumentägare! De instrument vi
nårmast tänker pä är altsax, tenor
sax, trumpet och framför allt trum·
mor. Dessutom skulle det kunna
få plats någon i flöjtsektionen. Och
är det så att du spelar harpa, men
ändå jättegärna skulle vilja vara
med, så. finns det en bastrumma
som ligger i våra lokaler och bara
skräpar.

Vi är ett knippe glada lökar
Som oss gärna förökar
Allt som är skalärt
Är värt att ha kärt

Du som kan spela är dåraktig
Om du ej som oss blir fåraktig
Gör slag i saken
Hälsa på oss i Qloua.q uen

Du som nu känner Dig kallad
kommer till vår repetition i sal T
1 1 söndagar kl. 1 8 . 30. Sen får Du
vara med som " Volontär" några
veckor för att se hur vi trivs med
varandra..
Välkommen!
Klarinett-Eva
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RÖ KR,
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MÅS T[ DE T HORA IHOP r;;
I Tolvan råder det totalt rökför
bud. Detta beslutades för flera år
sedan på ett SM efter en livlig de
batt. Ett beslut som har respek
terats förvånansvärt väl.
Fram
till nu. Speciellt på presqutten
är det ibland odrägligt nuförtiden.
Också vid darttavlorna är det tyd
ligen svårt att låta bli ibland.

majoritetens diktatur. Tolvan har
taskig ventilation och med mycket
folk, som det alltid är, blir luften
dålig nog ändå. Röken biter sig
fast i väggar, tak och möbler så
det blir allmänt inpyrt och äckligt.
Hår och kläder luktar fan efter ett
presqutt nuförtiden och jag kan
tänka mig hur en allergiker upp
lever det.
Glöm inte bort att förklara situa
tionen för dina kompisar utifrån.

Det får inte vara så att några
få rökare ska sabba för alla andra
som vill vistas i Tolvan. Här gäller

SKÄRPNING I
Mat• Kindahl
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A TA ELLER ATAS
Hör du möjligen till de personer
som tycker det är trängt i mat
salen under lunch tid, eller att köer
na är lite väl länga när de börjar
redan 10 m utanför dörrarna? Du
kanske till och med har fått vänta
en kvart på en sittplats med brick
an i hand, efter att ha tillbringat
en halvtimme i kön för att över
huvudtaget fä någon mat. Du kan
vara. lugn, du är inte ensam. Kom
mer det att bli bättre? Emissionen
kan ge klara. besked! Nej!
Enda lösningen är en extra res
taurang. Någon sådan är ännu
inte pa.nerad.
Kårhusrestaura.nten, utom grill
en, serverar ungefär 1800 personer
per dag, medan lokalerna bara ä.r
dimensionerade för 25/37 av detta.
Utspisningsrekordet slogs tidigt i
höstas då hela 2057 personer ät
lunch pä Kåren.

Högskolerestauranger AB, dit ä
ven Kårens hör, serverar mat på
ett tiotal högskolor i Stockholm
med omnejd.
Bolaget ägs till
1/24000 av just DIG.

Det här skall ni allt få smaka pA.

( 1 / 3 THS, 1/3 SU, 1/3 MF) Tänk

på det nästa gång du klagar på
maten, bryter sönder plastske<l ar
eller rar med socker bi :ar eller he
stick och porslin hem Enligt kål
larmästare Carl Bergqvis• är det
ingen som tjänar på ve1 ksamheten .
Den är +-O-budgeterad. dvs den
skall inte gå med mer v i nst ä.n
att alla kostnad\>r täcks. Blir det
• ändå pengar över, går dessa inte
till någon gratis lyxmiddag åt alla
gäster, utan fonderas för att täcka
eventuella underskott andra å.r.
Veteran i diaquen
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Restaurangen omsätter c:a. tio
miljoner kr per år. Av inkoms
terna. går ungefär 700 000 till lokal
kostnader. :\fan ansöker om lokal
bidrag hos staten men har under
de senaste å.ren bara fått en liten
summa och har därför varit tvun
gna att ta ut lokalfinansieringen
genom prisökningar på maten.

Förvånansvärt nog gäller på Kå.
ren inga. normala marknadsekono
miska lagar, ty ju fler som ät
er, desto dyrare blir råvarorna per
person !? Detta hänger ihop med
att köket är sorgligt underdimen
sionerat för den produktion av mat
som krävs för att mätta alla gäster.
Ju fier som äter, desto mer färdig
lagat måste man köpa in för att
hinna med. Om färre personer
å.t skulle maten bli både billigare
och godare, säger Carl. Något att
tänka på !
Om man bara åt varannan dag ??
HmmmHmmm
Problemet med de långa köerna
beror till största delen på de ur
vuxna lokalerna. Den stora prop
pen ä.r de på. tok för korta ser
veringsdiskarna. Pä en sträcka av
c a 3 m ska man hinna plocka åt sig
bricka, glas, bestick, bröd, dryck
Damerna i portione
och mat.
ringen skulle hinna med i ett n ågot
snabbare tempo.
Portionerna är för övrigt de stör
sta som delas ut pä.. n å.gon av Hög
skolerestauranger AB's matställen.
Källarmästaren erkänner att tje
jer får aningen mindre portioner,
något som Emissionens kvinnliga.
medarbetare länge har misstänkt.

Köksmästare Kjell Petterason
är en hejare pA ett laga apparater.

Restaurangens uppfattning är,
att teknologen i allmänhet inte
är intresserad av matens närings
värde, utan av att bli ordentligt
mätt. Alltså serveras kraftigare
mat. Redaktionen kan inte inse
varför mat som innehåller alla vi·
taminer och proteiner en student
behöver, samtidigt inte kan vara
mättande. Den som äter alla sina
lagade mål på. Kåren rekommen·
deras att komplettera med multi·
vitaminer!

, II

Matsedeln komponeras helt sp
ontant enligt fasta mallar, färsrät
ter så och så må.nga gånger i vec
kan, korv så och så. många gång
er, dock ej samma. korvrätt mer än
var 5-6:e vecka osv. Den läggs upp
u ngefär e n vecka i förväg, men kan
ändras med någon dags varsel om
k öksmästaren Kjell Pettersson fä.r
något intressant erbjudande, t ex
ett parti färsk fisk eller en nyskj u
ten älg till förmånligt pris. En
matsedel baserad på d e populäras
te rätterna skulle bli flat och inte
ge någon profil åt kärens mat.
Vi frågade varför de u ppskat
tade utländska matveckorna inte
återkommer oftare. Svaret är att
matveckorna är arbetsamma för
personalen och råvarukostnaderna
är h ögre. Under h östterminen fin
ns det heller ingen tid att plan
era i n en sådan vecka, då. man har
många beställningsjobb som tar
tid. Trots att täckningsbidraget/
portion är lägre under dessa veckor
förloras ändå inga pengar p g a
den extra tillströmningen av mat
gäster.

Här slutar bandet.
Under k öksmästaren arbetar 3
kockar, 2 kallskänkor, diskare ,
kassa- och portioneringspersonal,
totalt ca 30 st. De flesta arbetar
Kockarna och kallskän
deltid.
korna börjar för det mesta redan
k lockan 6 på. morgonen. En eller
ett par dagar i veckan jobbar d e
ocksä kväll med att laga mat till
beställningar. Under h östterminen
har man beställningsmidda.gar un
gefär två ggr i veckan, typ nOlle
ga.squer och dyligt. På sommaren
jobbar d e inte, och får heller in
gen lön. Kärhusrestaurangens er
farna kockar och kallskänkor har
dock inga problem att få. tillfälligt
arbete på annat håll. Personalom
sättningen är låg.
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"C nder dagens mest hektiska tim
mar är det trångt i köket. Köks
mästaren talar med avundsjuka i
rösten om det rymliga och mod
erna köket på Chalmers som man
enkelt kan slangstäda , utan att
först ''stuva" undan alla saker i ut
n mmen som inte finns. Här har
t. o m en av frysarna f.'itt stängas
a, och upplå.tas som förvaringsut
n mme för köksutensilier. Kökets
e.nda förtjänst är fönstren med den
här.förande utsikten över Östra S
t ationsornrådet. Dagsljus är något
sc:n !'torköksarbetande inte är b
,'rtskämda :ned.
Försöket med en salladsbar som
ge!lornfördes för nä.gra veckor se·
Nästa termin
dan. föli väl ut.
öppnas en där man kan inhandla
t<ig en sallad för dryga. 20 riksdaler.
Inga matkuponger kommer att tas
emot i salladsbaren. Utan dessa ä.r
endast till för folk som äter ordina·
rie rn atsedelsma.t. Förhoppnings
vis kan baren också hjälpa till med
att minska köerna till portione·
ringen, vilket ju vore positivt.

R2D2-S6arobot.

" Ibland akär jag kallskinka•

En omdisponering av schema
läggningen med lunchen uppdelad
på tjugominutersintervaller mellan
de olika sektionerna kunde kanske
också minska köerna. Dock har
ingenting hä.nt hittills så det enda
vi kan göra medan vi väntar är att
gemensamt arbeta för att uppnå
en enad kö samt att låta bli att
mata. de skadedjur som lever och
trivs runt Kårhuset. De verkar då
minsann inte u ndernärda.
E missionens utsvultna

1 8 ,.

\ "i
I

,�
--=,,
� ::::::::::::::::::::::::::::::==�
:::::io
8EfM
i!�Lm/E
)Nj
NE��
�·13
;��
�
1ö ::r:L::::::===:
®
::::::==
hl�
=,, \�
L

1 -r+��-i=-;_ , --/� ; 1 1 ;·J"i r 1-r - -- -�-

�--.r__z,-:-:--.�--�-·�-:--·=·=-, --=.......,r"""�--=-1""""!"'"?
1 :-,.--,.1 -.,...._�
L. : -+--rTl --+�--4-+--l..I I
I I

KOM TILL GIH OCH LIRA
..BÄDE TJEJER OCH KILLAR
SANK SEDAN EN LJUVLIG BIRA
ELLER NÄT DU PÄ PRESQUTT GILLAR

' t.

eller

ORDNING OCH REDA
VOLLEYBOLL VARJE FREDA '

Kåren fixar mixed träning fre
dagar 18-20 i helfräsch hall på
GIH. SSIF har träningstider för
alla Stockholms studenter mån-,
ons-, och torsdagar 19-21 och för
nybörjare tisdagar 18-19.30 också
på GIH. SSIF tydes Stockholms
Studenters IdrottsFörening och
GIH blir Gymnastik och Idrotts
Högskolan. Ligger ca 300 m öster
ut alldeles hitom Stadion.
I början av december, dagen ef
ter sångartäflan (PUH!), går Tek
nismästerskapet (TM) av stapeln.
Finalspel är nästföljande onsdags
kväll. T v å lag per sektion med
minst två tjejer i varje. Se vidare
Idrottens anslagstavla.

De bästa lagen i T M går vidare
till riksfinal med landets fem rik
tiga tekniska högskolor. Någon
stans i stockholmstrakten 16-17
februari nästa år.
VI SYNS PÅ FREDAG
MATS K
PS Vet du om att bara Arki
tek! ligger efter oss i Spaden SKAMS!
Gratis i gaskam
maren: Styrketräning, Motions
gympa, Cirkelträning, Jazzgympa,
Skidgympa, Judo, Innebandy, Pin
gis mm.

När nu A R MADA -84 lyckligt och
väl rotts iland börjar det bli dags
för mig att ta itu med AMSEs
egentliga uppgifter; nämligen att
ordna studiebesök.

I'
!:

lI '

* Dessutom vill jag passa p å att
rekommendera heldagsbesöket på
ASEA Traction i Västerås mända
gen den 3 december. Då får vi se
hur ett lok kommer till, och vem
om vi kanske inte får åka med
* Redan onsdagen den 28 novem vet
på. en åktur i ett också. . . Mer om
ber gör vi ett studiebesök på ASEA detta kan Du läsa på annan plats
Hafo i Järfälla. De har dessutom i tidningen.
lovat att bjuda osi; på en middag.
* Du som inte vill titta på lok
* Dagen efter, torsdagen den 29 den 3 december kan istället gå till
november, besöker vi Televerket i Gröten klockan 18.15. D å kommer
Farsta. Även där får vi en middag. Datema till kåren för att berätta
För bägge dessa studiebesök gäl om sig själva. och prata jobb/ex
ler att D u skall anmäla Dig på. en jobb. En vild gissning är att de
lista i 12:a.n (A M SEs tavla bredvid bjuder på öl och macka..
ploppomaten) . Där kan Du också
Jag hoppas att något av allt det
läsa vad som gäller för de bäda här kommer att falla Dig i smaken
studiebesöken ; tid, plats, hur vi • och gör det inte det kan Du alltid
tar oss dit m . m .
prata med mig och berätta. vilka
företag DU vill träffa. Ingenting
är omöjligt . . .
EderAMSE,

Måndagen den 26 november
klockan 16.00 i matsalen.
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MÅNADENS FÖRELÄSARE

V D GBORG KARLSUND, SA AB-SCANIA

Georg Karlsund kommer att prata om de omfattande investeringar i
produktutveckling som ägt rum under de senaste åren och som resulterat
i Saab 9000, trafikfly gplanet Sa.ab Fairchild, Scania lastbil 92 och robot RB
1 : 15. I anslutning till detta tar han också. upp företagets syn på den tekniska ,
utvecklingen i ett internationellt perspektiv.

: 20

I huvudet på en teknolog.
Sitter på föreläsning och fattar
ibland mycket, ibland lite och ofta
inget alls. Tankarna far iväg:
-Borde nog ha läst igenom det här
igår egentligen ... När jag kommer
hem ikväll ska jag verkligen ta och
titta på det här ordentligt, det
är ju verkligeL intressant men jag
känner att jag inte hajar riktigt.
här ska studeras!

'' ,

Sitter på övning och skriver meka
niskt av assens tavelklotter:
-Usch, vad snabbt han skriver på
tavlan. Jag hinner ju inte med
(fast mina siffror är mycket mindre
och om möjligt ännu spretigare)!
Vänta, stopp! Var fick han nu det
där uttrycket ifrån? Jo, vad bra,
det står ju här i boken. Undrar om
man måste kunna det utantill?
Oj, oj, oj! Nu har han redan hun
nit börja på nästa tal. Ja, det var
väl bara några "rutinmässiga" sif
feroperationer kvar, sådana som vi
kan göra hemma på kvällen när
vi i alla fall inte har något an·
nat för oss. Jag tror jag strun
tar i att anteckna på det här talet
utan försöker hänga med och för
stå istället. Undrar varför insti
tutionen inte kan fixa kompletta
l ösningar på. alla tal egentligen,
brukar vara bra när man kört fast
hemma inför tentan. Jaha, det däz
verkar ju vettigt, t o m förstå.eligt.
Bra figur det däz, om man skulle
ta och rita lite i alla fall? Hur
sjutton kan han få till så snygga si·
nuskurvor på fri hand? Sådä.rja nu
blev det bra i mina papper 0cks!.

� 84 11 11
I gryningen Lördagen den 10/11
anno 1984 var det åter samling
för älgjakt.
En b.n.mstig älgko fanns luran
des i de fjällnära skogarna.

!i
iI I'
ij

j

Det kan rreddelas att proppen
numer har gått ur tidigare
nämnda älg.
AMIRALITEl'ET

Mats
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EMISSIONEN nr 7-198

Förslag till nytt kodlås.
+12v
Porjus �
Harsprånget

B

c

Messaure -----.1

Anmärkning

1) Periodens kod inställes med en
binärkodad tumhjulsomkopplare.
16 kombinationer är dl möjliga.
Detta antal torde vara tillfyllest,
eftersom året endast har 8 läs
perioder. Chansen blir endast 1
på 2 att ev inkräktare beredes
tillträde till tolvan.
, ��
�

Tolvans
dörrlås

2} Lämpligt är att använda opto
kopplare på ingångarna.
3} För öppnande av dörren nytt
jas drifttelefon eller svensk riks
telefon.

���� \ >y:)

Måndagen den 3 december
••

STUDIEBESOK HOS
ASEA
TRACTION
••
FOR 3:0R OCH 4: 0R

Konstruktions- och utvecklingsavdelningen för lok inbjuder
till ett heldags studiebesök den 3 december.
Kom och se hur kraftelektronik, reglerteknik och mikroelek
tronik utnyttjas för att få ihop ett lok. Du får en fin inblick i
hur avdelnin�en arbetar och kan ventilera allmäna frågor och
eventuella exJobbsplaner.
VÄLKO MNA!!

Anmälningslistor finns på teknikringen 33 (kraft). Kontakt
man: Mats Lindquist, AE för elkraftteknik, Teknikr. 33,
7878135
24
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den OKTOBERFEST

Jag var på fest för några veckor
sedan, närmare bestämt den 19:e
oktober, och jag var inte ensam.
Vi var väl en 450 personer en·
ligt uppgift som hade embarkerat
Ring-Ring, förlåt Sing·Sing, för
att uppleva den första Oktober
festen i historien ( i Valhalls regi ).
Valhall hade med benäget bistånd
från PR lyckats skapa en riktigt
schysst Tyrolerstämmning. I alla
fall då. och dl. E n nästan ä.kta
känsla infann sig då en grupp tysk
tekniska stampjoddlare utförde sin
slåeigpålå.renspringaruntochstam
paigolvetdricka.bira ochsk rålagrej.
Det var dock inte bara en viss
alpkänsla som förekom. En viss in
disk känsla infann sig när magdan
sösen " Greta" utförde sin eggande
dans, och i den rullade på alla
möjliga kroppsdelar, i nklusive ögo
nen. Ett gäng dreglande tekno
loger hängde över scenkanten för
att få en riktig in blick.
Eftersom Oktoberfesten inföll
samma dag som Squtt, var det
många som tog den som en sorts
preSqutt och alltså försvann mot
Kåren framåt kvällen. Det var nog
ändå. rätt många som ångrade sig
när de fick se fånen (enligt ryk
ten) "Olyckan" Ted Åström köra
sitt standardprogram. Många kom
också tillbaka till Sing-Sing efter
Squttet För att fortsätta att dricka
pilsner " und fressen Wurst mit gu
tem aptit. Ja, das schtimmt doch."

Priserna in den Bar, und det
grosse utbud von Bier bidrog väl
också. till att dra Folk von dem
Schqutt. Sammanlagt dracks det
upp ungefär 650 (sechshundertfunfzig) liter Bier. Ölraparna låg
uber
tunga
Lok�.
das
Ingen gick vä.l törstig vom den Fe
st, som Väl?? å.terkommer nechtes
Jahr.
Emissionens tyske korrenspondent
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Fotograf: Mata Kindahl ..........,,
I la bb et: L�!. .��� Pe!�' _ _
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Du såg oss inte på ARMADA 84
men vi hoppas att du gör det nu !

(ID)

Televerket

�Radio

28

Hos oss kan du få JOBB eller PRAKTIKPLATS
eller utföra ditt EXAMENSARBETE
Vi arbetar med modern högteknologi inom
ett flertal intressanta områden, till exempel

SATELLITKOMMUNIKATION
MOBIL RADIO
FJÄRRKONTROLL
RADIOLÄNK

Vi kommer igen i nästa nummer med mera information.
Kontakta gärna redan nu
Sven Lagerström, 08-7 1 3 1 700,
Seth Myrby, 08-7 1 3 3 1 50,
eller Östen Mäkitalo, 08-7 1 3 2 1 70.

� Radio all)

29

Televerket

EMISSIONEN nr 7-198
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Tolveriet informerar:

STADGASQUE
i Tolvan �/12 kl 12.

'{9lveriet informerar:

STADGASQUE
i Tolvan 9/ 12 kl. 12.
••

Tolveriet informerar:

STADGASQUE
i Tolvan 9/12 kl. 12.

Ris till alla som inte har lämnat in Ris.

(Känn dig träffad!)

EMISSIONEN nr 7-198�

NVTTom NAMN
OBS! I förra. fick Birgitta Hall
och Tommy Pettersson tyvärr fel
telefonnummer. Rätt nummer är:
08-89 84 83.
Gunilla Andersson
Imatragatan 1 15
163 26 SPÅNGA
08-752 07 81
Dick Hansson
Nybodagatan 7, 3tr
171 42 SOLNA
08-27 34 35
F. Lundevall
Essinge Brogata 8, 3tr.
1 12 6 1 STOCKHOLM
08-56 55 71
Håkan Westin
Veckovägen 35 2tr
175 4 1 JÄRFÄLLA
0758-399 76

Det ry ktas att ....
• teknologer gör det utan kinala.
• kökaperaonalen gör det inte längre.
• ett vi vinner alngertäfvlen i Ar.
• ett men lyckats lnvire Ghendi i ett skynke.
Bevingade ord:
Man blir aldrig fullare än man gör sig .

Meta Egerot

Vi hade tänkt att ha en sida
med allmänhetens kommentarer
om kårmaten. Alltså gick vi under
en lunch runt och frågade vad folk
tyckte. Vi fotade och skrev upp
vad de hade att säga, noterade de
ras namn och hemvist på Teknis.
Tyvärr var Elmer mycket glömsk
den dag vi lagrade materialet, så
han hade helt enkelt glömt bort
allt när vi tittade efter nästa gång.

Vi sa verkligen till honom p å. skar
pen att komma ihå.g, jaa då. Men
inte hjälpte det inte. Vi vill i
alla fall tacka de vänliga personer
( utom en ) som svarade på våra
frågor. Vi har tänkt att använda
edra foton i något verkligt löjligt
reportage i framtiden, så ni behöv
er inte vara. oroliga. att ni inte kom
mer i tidningen.

i•
••

S OKES
Nya Emitteurer som tycker att
det vore kul att Yara med att göra
Emiseonen.
Är du intreHerad?.
Hör då av dej till r:ån i red!
Red

