


Ledare
Året då valen är stora.
Tjena mors, än en gång mina 
kära läsare. Jag vet inte om ni 
har varit uppmärksamma på si-
stone med alla nyheter till höger 
och vänster, men detta bli vara 
ett väldigt viktigt år för många 
av oss som vill fortsätta leva på 
vår vackra blågröna planet. På 
en lokal nivå har Chalmers nyli-
gen röstat till kårFum med all vår 
makt och jag hoppas att även du 
tog möjligheten att rösta på dem 
som du har förtrende för. Om re-
sultatet dock avslöjats till dess 
tidningen Zläpps vet jag inte. Jag 
vet att vi på Zenith är riktigt awe-
some, men tyvärr har inte alla av 
oss Britt-Guns förmåga att se in i 
framtiden…

Även om vi har koll på vår hem-
maplan så finns det en gigantisk 

oro hos stormakten på andra si-
dan atlanten. De som försett oss 
med våra favoritfilmer och serier 
under en mycket lång tid ska välja 
en ny president i år och vi kan en-
dast spekulera vilka skador som 
kan hända med filmerna och seri-
erna om en väldigt ”övertygande” 
peruk kommer till makten. Med 
en vilja att bygga en ny mur som 
ska bekostas och byggas av den 
Mexikanska befolkningen. 

På Chalmers är problemet kan-
ske inte lika påtagligt, men vi på 
Zenith vill ändå göra något för 
att undvika detta och har därför 
funderat länge och hårt på hur 
vi ska lösa detta problem. I den-
na tidning ska vi då presentera 
vi vår lösning som jag hoppas 
våra smarta och uppmärksamma 
läsare tycker om. Så se till att ge 
oss ert fulla stöd när vi reser oss 
och rör oss mot framtiden.
//Tzaren
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Vote Britt-Gun for President!

Det finns ett problem i dagens Göteborg. Ett problem som endast  våran kära Britt-Gun kan lösa. Detta 
problem tar sin form som H:are, illegala H:are för att vara mer exakt, från campus Lindholmen. Britt-
Gun kommer ge Lindholmen ett enkelt val, antingen göra en engångs betalning på 10 biljoner kronor 
som ska betala för att bränna alla broar som går över Göta älv och sedan bygga en mur, en stor mur, 
så ingen H:are någonsin kan ta sig illegalt över till campus Johanneberg igen.

Ni kanske frågar er nu hur Britt-Gun ska lyckas med denna kolossala uppgift. Framförallt hur hon 
ska få Lindhomlen att faktiskt betala 10 biljoner kronor. Britt-Gun ska få Lindholmen att gå med på 
att betala genom följande steg:

• Föreslå en regel som gör det omöjligt för H:are som vistas illegalt på campus Johanneberg att ta 
med sig värdesaker tillbaka till campus Lindholmen.

• Lindholmen kommer omedelbart att protestera, de får nämligen in cirka 24 biljoner kronor om 
året från illegala H:are i campus Johanneberg. Ni kanske frågar er vad som händer med alla des-
sa pengar, svaret är enkelt: sprit

• Efter detta kommer Britt-Gun ge Lindholmen ett alternativ: om Lindholmen betalar 10 biljoner 
kronor för att bränna alla broar över Göta älv och bygga en mur går Britt-Gun med på att inte 
låta föregående regel träda i kraft.

• När muren är byggd kan ett litet antal H:are tillåtas passera i utbyte mot en liten avgift på en 
miljon kronor.
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Om man upprepar någonting tillräckligt mycket blir det sanning, eller hur var det nu?
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Intervju med

Vad gör SNZ?
Kvalitetssäkrar utbildningen och går på 
kursnämnder
Annars arrangerar vi pluggkvällar och plugg-
frukostar och mottagningsarr
Vi arrangerar också lärarpub och cocktailpar-
ty
Förbrukar ca 200 googlyeyes varje verksam-
hetsår

Znabba frågor?
Vilka är era bästa studietekniker?

Hur ska ni öka deltagandet till nästa plug-
gfrukost?
Arbnor: Bacon, mer bacon på pluggfrukostar-
na

Arbnor: Alt 1: Inte ha någon studieteknik
Oscar: Alt 2: Prokrastinera, sen när du blir 
jättestressad, utnyttja denna stress till att 
plugga
Naemi: Alt 3: Förstör datorn, förstör din tele-
fon, helt enkelt förstör allt som inte är din 
säng, då kan du inte prokrastinera

(Zenith tänker att SNZ kan arrangera en ma-
jbrasa där vi eldar upp alla Z-teknologers 
ägodelar)

Om SNZ skulle vara en superhjälte, vilken 
superhjälte skulle ni vara då?
Naemi: SNZ är uppenbarligen Batman, vi 
jobbar skymundan där ingen ser oss; men det 
händer saker i bakgrunden, ingen vet vad, eller 
om det vi gör är bra eller dåligt.

Om Lucky Luke skulle förlora sitt avtryck-
arfinger, vem av er skulle donera sitt finger?
Oscar: Man måste ju utse den som är mest lik 
Lucky Luke!

Men hur ska ni se ut denna?
Hela SNZ: Battle Royale! Pistolduell, och den 
som ”vinner” ska donera sitt finger!

Hur ska ni få fler studenter att fylla i 
kursenkäterna?
Oscar: Vi funderar på att skapa ett 
belöningssystem för duktiga Z-teknologer!
Naemi: Att man kanske kan få en lunch om man 
fyllt i alla kursutvärderingar en läsperiod!
Arbnor: Och att de sen får komma på en VSH-
FIAKK! (Vi Som Fyllt I Alla Kursutvärderingar 
Kalas)
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Namn: Arbnor ”Zensei” Zeqiri
Post: Ordförande
Duschvanor: Duschar allt mer på morgonen, 
oftast kallt, då kändisar ofta gör detta
Civilstånd: Single (and ready 2 mingle)
Matchat med underkläder: Nej, man har ett 
urval, och så tar man något därifrån
Superkraft: Reversea termodynamikens 
lagar

Namn: Oscar ”Zenpai” Lundström
Post: Vice ordförande
Dusch: Duschar på morgonen, det är checkt att 
vara nyduschad
Civilstånd: Upptagen
Matchat underkläder med strumpor: Nej, 
tar alltid det som är närmast till hands i mor-
gonpaniken
Superkraft: Leva föralltid, precis som Britt-
Gun

Namn: Naemi ”Nee-chan” Jönsson
Post: Mastersansvarig
Duschvanor: Det varierar, träning = kvällen, 
vardag = morgonen
Civilstånd: Pojkvän
Matchat med underkläder: Nej, inte idag 
(men det händer, enligt Arbnor)
Superkraft: Kunna byta superkraft med någon 
annan, och kunna byta tillbaks när man känner 
för det

SNZ hälsningar till Zektionen
Naemi: Vi är väldigt ödmjuka i år!
Arbnor: Vi kämpar fortfarande för toppkvalité, och vi behöver människor för en massa roliga pro-
jekt, så man är välkommen på våra möten!
Oscar: Och om man inte är intresserad av att göra projekt så har vi jättegott fika! (Zenith godkänner 
SNZas fika)

// Zayni
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Intervju med ZIK

Namn: Ztig-Elmer
Post: Lagkapten (ordförande)
Civilstånd: Singel/lite luddig fråga
Matchat underkläder med sockar: Nej

Namn: Jr
Post: Taktiker (sekreterare)
Civilstånd: Singel
Matchat underkläder med sockar: Nej, det 
regnar idag

Namn: Zpikey
Post: Vattenpojke (materialansvarig)
Civilstånd: Singel
Matchat underkläder med sockar: Nej

Namn: Mumz-mumz
Post: Lirare (evenemangsansvarig)
Civilstånd: Tillgänglig
Matchat underkläder med sockar: Ibland

Namn: Zture-p
Post: Kazzör
Civilstånd: Beror på vem som frågar
Matchat underkläder med sockar: Nej

Namn: Powder
Post: Reseledare (skidreseansvarig)
Civilstånd: Lena Handén
Matchat underkläder med sockar: Inte mat-
chat

ZIK, Zätas Idrottskommité (innebandykommité) har som ansvar att se till att gemene 
zätateknolog håller sig i bra form. Så att gemene zätateknolog till exempel klarar att spöa 
skiten ur de andra sektionerna i CM, men behöver vi verkligen ZIK för att göra detta? Alla 
zätateknologer är väl redan perfekta? Zenith har inte svaren på dessa frågor! Men en 
intervju blev det i varje fall.

Presentation av namn, post, civilstånd och om man matchat underkläderna med sockarna:

Övre raden: Powder, Jr, Zture-p, Mumz-mumz, Zpikey. Nedre raden: Ztig-Elmer

414



Vad står ZIK för?
Zätas idrottskommité (läs: Zätas innebandyko-
mmité)

Hur ska ni få fler att gå på torsdagsträning-
ar?
Ha större plats i Zenith. Även om man suger på 
innebandy ska man kunna vara med på tors-
dagsträningar. Inte bara köra innebandy, det 
bästa är något där alla kan vara med. Någon i 
ZIK utbryter vid detta tillfälle beachbeerpong.

Nu när ZIK har en skidreseansvarig, blir det 
någon skidresa i Januari?
Inte just i januari men skidresa blir det. Det 
kan även komma att bli lite andra resor också, 
formulär kommer skickas iväg för att kolla 
intresse.

Hur ser den perfekta innebandyklubban 
ut?
Curved, många olika färger, glänser. En av ZIKs 
låneklubbor är perfekt

Vem är bäst på innebandy?
Hade ni varit på torsdagsträningar hade ni 
vetat.

Har ni något ni vill säga till sektionen?
Kom på torsdagsträningen! Gör dig av med 
dina kilon, vi är oroliga för hälsan på Z.

Hur ser den perfekta frukosten ut?
Ägg och protein och ännu mer protein (Vi får 
dock ingen förklaring vart detta extra protein 
ska komma ifrån, antagligen från äggen, i vilket 
fall svaret borde lyda: ägg.).

Hur ser ZIK på att komma i tid? Till inter-
vjuer till exempel (ZIK kan ha kommit lite 
sent till intervjun)
Högsta prioritet.
Hur ser Zenith på att dyka upp på 
torsdagsträningar? (Det kan vara så att ingen i 
Zenith någonsin har varit på en 
torsdagsträning, men det gör inget för Zenith 
är ju redan perfekt).

Hur många hål har en innebandyboll?
Ztig-Elmer: 1,2,3…….
Det slutgilitiga svaret vi får är: hade ni gått på 
torsdagsträningar hade ni vetat.

Hur viktigt är sömn för ZIK?
Det är ganska individuellt, det är också därför 
ingen dyker upp vid 8. Minst 9 timmar. Det är 
viktigt att sova tillsammans.

Vad gör ZIK på fritiden?
Zture-P: Super
Resten av ZIK: Är det så vi vill se ut? Den får 
Zture stå för själv.
Ztig-Elmer: Nämen, supa och betta låter väl 
bra.   //Java
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Namn: Emil
Post: Ordförande
Underkläderna: Tycker han har matchat

Namn: Johanna
Post: IT-ansvarig
Underkläderna: Inte matchat

Namn: Erik
Post: Företagsansvarig
Underkläderna: Inte matchat

Vi i Zenith lyckades boka en intervju med ArgZ och fick 
snabbt konstaterat att 5 av 7 kan ha byggt på ett styck 
fikastreck vardera Hur ArgZ hanterar fikastreck tog vi i 
Zenith dock inte reda på, då de nog ändå inte tänkt bjuda 
oss på fika för väntan. 
Det första vi gjorde var att ta reda på vem som var vem av 
dessa människor i gråa kostymer. 

De nya Arga  

Z-teknologerna

Namn: Filip K
Post:  PR-ansvarig
Underkläderna: Har matchat

Namn: Fredrik
Post: Evenemangsansvarig
Underkläderna: Matchar alltid

Namn: Filip L
Post: Kassör
Underkläderna: Omedveten

Namn: Signe 
Post: Mässansvarig
Underkläderna: Inte matchat
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Zenith har även i efterhand upptäckt att de 
missat fråga om deras civilstånd, men har efter 
mycket efterforskningar konstaterat att de alla 
har ett förhållande med sektionen och/eller 
sponsorerna. Vilket betyder att ArgZ älskar allt 
och alla. 

Hur ofta kommer vi få uppleva frisbeegolf?
Fredrik: En gång per läsperiod
Emil: Låter mycket rimligt

Zenith tycker detta låter mycket rimligt, dock 
undrar Zenith när nästa i så fall infaller med 
tanke på hur långt gången läsperioden är.
ArgZ: Vi kanske hintar om att vi kanske har 
något på gång.

Det kan hända att när du nu läser detta vet 
vad de kanske hintade om att de kanske skulle 
göra, men just för tillfället sitter vi och väntar 
med stor spänningen på vad de kanske hintade 
om. 

Den stora frågan vi också ställer oss är såklart 
vad som är bäst, golf eller frisbeegolf. Det svar 
vi får var kanske inte så förvånande, frisbee-
golf, eller diskgolf som Fredrik mycket noga 
påpekar att det framöver ska heta. Hur han ska 
lyckas övertala hela zektionen att säga detta 
har inte Zenith riktigt förstått men vi tror att 
ArgZ kan tänka sig att ge mutor för detta.

Dock väljer Filip K att inte svara på denna fråga 
och vi i Zenith vet inte hur vi ska tolka detta, 
vi tror att han kan ha förhållande utanför ArgZ 
och undrar om hans medsittande är medvetna 
om detta utomstående förhållande. 

Hur ofta tänker ni köra lunchföreläsningar?
Fredrik: Aldrig
Filip L: Så sällan som möjligt.

Detta svar gör oss i Zenith mycket ledsna.

Hur känner ni inför ert kommande år, blir 
det mycket att göra?
Fredrik: Oklart
Signe: Det blir väl vad vi gör det till.
ArgZ: Det ska bli ett kul år i alla fall.

Man kan tycka att det var lite tråkiga och 
förutsägbara svar, det tycker vi i Zenith i alla 
fall. Därför tycker vi att ett roligare svar hade 
varit: “Ja, frisbeegolf är kul.”

Kommer Nollan få äppeljuice under mot-
tagningen?
ArgZ: Ja, det är redan fixat
Filip K: Vi hintar inte om några nyheter till 
mottagningen i alla fall.

“ArgZ 
ger dig vi

ngar
”

//Annan
 kommitté
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ArgZ känns väldigt mystiska med sina hint-
ningar de har nu inte hintat om två saker 
vilket känns väldigt mystiskt och Zenith börjar 
fundera på om någon verkligen har koll på vad 
ArgZ gör. Kan det vara de grå kostymerna som 
lurar oss att tro att de har koll på läget, eller är 
de bara väldigt mysteriska människor?  
Men något annat som är mystiskt är superh-
jältar så kan det vara så att ArgZ är en sorts 
superhjälte? 
Filip L: Bruce Wayne
Fredrik: Men han är ju svart, eller han är ju vit 
så han är en gråzon

Zenith drar slutsatsen att ArgZ ser sig som Bat-
man då, det de inte vet är SNZ också är Batman 
tur att de fortsätter sina resonemang, så att vi 
inte får stora bråk om vem som ska vara Bat-
man.
Filip L: Eller är vi Ironman för vi har pengar
Erik: Eller om de fick barn
Fredrik: Annars är ju Kapten Obsolet en favor-
it (Zenith älskar också Kapten Obsolet reds. 
anm)

Ska ni ta Zmart till en ny nivå?
ArgZ: Ja
Fredrik: Den ska bli megazmart

Hur ska ni få den megazmart?
Emil: Ni får komma på mässan och se.

Hur ofta är ni arga?
Erik: På alla andra men inte på oss
Fredrik: Vi är inte arga, vi är små nallebjörnar 
allihopa.

Matrix undrar om nallebjörnar verkligen 
kastar en frisbee i huvudet på sin fotograf 
och funderar därmed på att inte skriva något 
snällt om ArgZ. Kanske borde ArgZ träna mer 
på att kasta. Tanken var ju att de skulle kasta 
mot kameran och endast en frisbee träffade av 
14 möjliga, och vi tänker därmed att de borde 
träna på att kasta. 

 //Matrix
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Method and Tools for Global 
Product and Production Development

Our research is based on four research groups:

•  Systems Engineering & PLM (SE)

•  Geometry Assurance & Robust Design (GA)

•  Geometry and Motion Planning (GMP)

•  Automation (A)

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en

Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and 

www.facebook.com/WingquistLaboratory

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidiscipli-

nary research within the field of efficient product realization. We applies deep knowledge 

within its defined research areas on new research challenges emerged from effective and 

efficient development of product families with high level of commonality with respect to 

components, knowledge and manufacturing!

We work in three cross-disciplinary themes:

•  Platform-based Development

•  Smart Assembly

•  Perceived Quality

Annons Zenith_nr 1 ht 2012.indd   1 2012-08-16   09:37:27
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Intervju med 

Vad gör Webbgruppen?
1. Räddar träd genom att minska pappers-
förbrukningen genom mailkommunikation, 
samt ser till så alla på sektionen har en 
fungerande mail.

2. Dödar träd genom att ha så pass hög trafik 
på ztek.chalmers.se, servrarna går på direk-
timporterad regnskog!

Znabba frågor
Stavas det Webgruppen eller Webbgrup-
pen?
Det stavas med två ben, så som det ska göra 
enligt SAOL! Samt att Webb är den svenska 
termen medans Web är mer en engelsk term.

Men så stavas det ju inte på er mailadress?! 
(webgruppen@ztek.chalmers.se)
Oklart, var inte upp till mig . Azpa webbgrup-
pen!

Jag får veckomailet på engelska, men jag 
vill ha det på svenska!
Det där är ett påstående och inte en fråga!

Hur ska ni göra för att fler Z-teknologer ska 
använda hemsidan?
Alla Z-teknologer utför redan alla sina dig-
itala behov på ztek, enligt våra interna un-
dersökningar

Men alla använder ju typ Google+ för sina 
dagliga behov?
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Har ni några planer hur ztek.chalmers.se 
ska kunna konkurrera ut Google+?
Vi arbetar på en ny och najs design för ztek 
som alla kommer (måste) älska! Vi hoppas 
på att vi kan lansera den nya hemsidan innan 
mottagningen 2016. Alla kommer använda Z:as 
hemsida för sina dagliga behov, oavsett om 
man är Z-teknologer eller bara någon tweeb på 
Chalmers!

Men om ni inte lyckas konkurrera ut Goo-
gle+ då?
Om vi inte lyckas konkurrera ut Google+, så 
måste vi bara agera som vilken svensk som 
helst skulle göra. Anpassa oss efter dom, inte-
grera Google+ flöden i vår hemsida och fortsät-
ta arbeta, kanske börja producera clickbait för 
att öka trafik!

 Om Webbgruppen skulle vara en superh-
jälte skulle ni vara då?
Spiderman obviously! Vi är spindeln i nätet, vi 
hittar “bugs“ och eliminerar dem!

Webbgrupapens hälsningar till Zektionen
Du kommer inte tro dessa 10 förändringar som 
webbgruppen kommer ha gjort till hemsidan!

Namn: Gustav ”Webmannen” Ferm
Post: Ledamot
Duschvanor: Anpassar mig efter situationen som 
en äkta ingenjör!
Civilstånd: Vilse
Matchat med underkläder: Ja, eller ah, grått på 
svart
Superhjälte: Spiderman obviously! Jag är spin-
deln i nätet, jag hittar ”bugs” och eliminerar dom!

// Zayni
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422
Bild:Samtliga bilder tillhör ZÅG

-Vilka var det som började fundera på att 
bygga om zaloonen? När började ni fundera 
på att bygga om och varför tyckte ni att en 
renovering av zaloonen var nödvändig?
August och Martin började i höstas kolla på 
varför spisen verkade funka så dåligt när man 
lagade mat i större kapacitet. Medan vi höll på 
att klura på det så dök idéer upp om att lay-
outen ju också var sisådär i köket, att det hade 
vart gött med diskmaskin för arrangemang osv. 
Det ena ledde till det andra, och vi skrev en 
motion och fick klartecken att köra på.

-Hur har det varit att planera ombyggnaden 
av zaloonen?
Väldigt lärorikt, och kul! Det har tagit mycket 
mer tid än vad vi från början föreställt oss. De 
planer vi hade från början förändrades mycket 
under tidens gång allt eftersom att vi mötte på 
nya hinder längs vägen.

Namn: Christoffer “Zirhcus” Lindvall
Position: Ordförande/Zågmästare

Namn: Martin “Manzgar” Ansgar
Position: Kazzör/Pundare

Namn: Robert “Qurre” Brenick
Position: Eventansvarig/Festnizze

Namn: August “Zwägz” Tenfelt
Position: Matansvarig/Raztmästare

Namn: Christofer “bAmoz” Berntsson
Position: Materialansvarig/Phixare

Männen i arbesbyxorna och hattar som älzkar Zaloonen!
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-Vad kändes viktigast för er och varför var 
det viktigt?
Att få fram sektionsmedlemarnas åsikter om 
hur Zaloonen borde vara. Vi hade själv många 
idéer, men ombyggnationen var för alla Z-te-
knologer, så det kändes viktigt att alla fick sina 
röster hörda. Därför höll vi diskussionsforum, 
tog in åsikter och pratade mycket med folk om 
ombyggnationen redan i planeringsfasen.

Hur har bygget gått?
Jättebra! Vi fick mycket hjälp av diverse sek-
tionsmedlemar under själva ombyggnationen, 
och alla har haft en jättepositiv inställning och 
jobbat hårt. Vi har några småprojekt som vi 
inte riktigt hann med under ombyggnationen, 
men dem håller vi på att lösa genom att ses 
och jobba lite varje söndag. Internt kallar vi det 
ZÅG-söndag, mycket trevlig grej!

-Vad tyckte ni om uppslutningen?
Det var många som anmälde sig och som 
kunde tänka sig att jobba många dagar. Vi fick 
tacka nej till en del hjälp för att vi annars skulle 
bli för många, så uppslutningen var fantastisk! 
Det visar ganska tydligt att folk bryr sig om 
Zaloonen, vilket är kul.
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-Var folk exalterade över att få vara med 
och bygga om zaloonen?
Absolut! Det är ju kul att få ha varit med och 
byggt “Nya” Zaloonen. Det var också många 
som tyckte det var kul att få prova på lite 
snickrande och sågande, såklart!
-Har ni haft roligt när ni har byggt?
Vi har haft jättekul, även om det var två köt-
tiga veckor. Vi i ZÅG spenderade all vaken tid 
tillsammans, och det är ett himla gött gäng. 
Det var kul med olika After Works också, 
ZÅG-burgare och badtunna är riktigt nice.
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-Har ni som grupp varit eniga och dragit i 
samma riktning? (Eller är det någon som 
bara ville ha underskåp t.ex.?)
Stundtals har man ju olika åsikter, inte så 
mycket om själva designen eller så, utan 
snarare om prioriteringar, vad som skall 
göras när osv. Men vi blev ju lite tvungna att 
diskutera de meningsskiljaktigheter som väl 
uppstod så man kunde komma framåt, och 
den biten har funkat bra!

-Har ni stött på utmaningar eller problem 
ni inte tänkt på?
Alla varor från vår köksleverantör var inte 
riktigt enligt specifikation, så vi fick göra 
lite anpassningar där, bland annat så har 
vi numera 50A-matning till vår elcentral i 
Zaloonen till skillnad från de 25A som var sen 
tidigare. Vi märkte också att det inte fanns 
något golv under de gamla diskhoarna, så där 
fick vi flytspackla igen en del! 

-Är ni nöjda med Zaloonen?
Absolut! Det blev nog bättre än vad vi tänkt 
oss från början, framförallt så är det mycket 
bättre för arrangemang, men lokal-layouten 
funkar också bättre med den nya designen.

-Finns det något ni önskar att ni hade 
tänkt på från början?
Nja, alla stora grejer lyckades vi nog 
tänka igenom bra nog i förväg. Mycket av 
detaljplaneringen skedde på plats iom att 
Zaloonen är lite oregelbunden, ojämnt golv 
osv. Sen är det klart att logistiken hade kun-
nat funka bättre, lite bättre planering kanske 
hade gjort att vi slapp åka till Bauhaus riktigt 
varje dag.

-Finns det något ni vill berätta om från 
bygget?
Under arbetets gång så har det skett lite 
misstag här och där, vilket har gett upphov 
till lite skador och egenheter i Zaloonen. T.ex. 
Zirhcus kakelplatta, bAmoz hörn osv. Fråga 
ZÅG för mer info!

//Pzuedo



Britt-Gun borde bli president! -Obama

F
rå

ga
B
rit

t-Gun!

Hon är tillbaka, legenden, myten, oraklet. Britt-
Gun har än en gång hjälpt Zenith svara på alla 
de helt normala frågor vi hela tiden får in av 
vårt kolosalla antal läsare.

Hur kan du ha alla svar? 
//VilsenTeknolog

Hej VilsenTeknolog!
Du verkar inte ha läst föregående nummer av 
Zenith, jag har alla svar därför att jag är evigt 
vis och vet därför allt om allt och alla.
Ha de gött!
Britt-Gun

Hej Britt-Gun! Livet är svårt (har inte någon 
imponerande garderob alltså) och jag ska 
på sommarjobbsintervju. Du som är så 
stilig, vad borde jag ha på mig på interv-
jutillfället? 
//Z-teknolog

God dag Z-teknolog!
Det var sannerligen en tuff fråga men jag har 
självklart det perfekta svaret! Ta på dig nolles-
carf och cowboyhatt för att visa att du går på Z 
så anställer de dig direkt.
Lycka till!
//Britt-Gun

!?

!?

!?
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Britt-Gun cured my cancer!

-Slumpmässigt utvald person

Hej Britt-Gun! Jag är en ung, vis och allmänt 
förträfflig man i mina bästa år, mitt enda prob-
lem är att jag har svårt att prata med enskilda 
människor. Två eller fler går bra, men så fort 
det endast är en misslyckas jag, såvida det inte 
är ett intressant ämne som diskuteras. Beror 
detta på att jag inte är intresserad av andra 
människor, eller är jag bara kass på kallprat? 
Hur gör jag i så fall för att bli bättre? Hjälp mig, 
snälla Britt-Gun, du är mitt enda hopp.
//Egon

Hej Egon!
I och med att du inte har några problem att prata 
med folk i grupp föreslår jag att testa följande: bli 
schizofren, då kommer du aldrig behöva vara med 
enskilda människor, du kommer dessutom aldrig 
vara ensam! Jag brukade ha samma problem som 
dig och detta funkade jättebra för mig!

Lycka till!
//Britt-Gun

God Eftermiddag, Britt-Gun, Som du säkert kän-
ner till befinner sig världen i en lågräntemiljö idag, 
vilket gör det allt svårare att få till en vettig avkast-
ning på sina besparingar. Hur ska man göra, o visa 
Britt-Gun, för att få slantarna att växa?
//Kapitalisten

Hej Kapitalisten!
Det är sannerligen hårda tider i dagens ekonomi. 
Mitt förslag till dig är att investera i Britt-Gun fond-
en, jag är ju nämligen evigt vis och kommer därför 
investera dina pengar mycket vettigt, jag tar des-
sutom endast 99% av vinsterna som investeringen 
ger! En mycket bra deal om jag får säga det själv.

Ha det bra!
//Britt-Gun

Hej på dig gullehjärtat, jag är ditt största fan. 
Jag har sätt upp till dig ända sedan jag var 3 år, 
nu är jag närmare 50 och börjar bli grå. Kanske 
samma ålder, svårt att säga med en så fager 
kvinna som dig. Men vi blir inte yngre, det är 
ett faktum. Så jag vill fråga dig en gång, det kan 
kännas som hastigt men det är vad jag känner, 
vill du adoptera en pudel med mig? 
//Okänd beundrare

Goddag mitt största fan!
Jag är ledsen men jag kan tyvärr inte adoptera en 
pudel tillsammans med någon som stavar enda 
som “ända”, såvida du inte menar att du ser upp till 
min ända, i vilket fall du måste vara väldigt kort och 
jag gärna adopterar en pudel tillsammans med dig!

Ha det gött!
//Britt-Gun

Varför är Z-studenter snyggare än E-stu-
denter?
//Kalle
Hej Kalle!
Svaret på din fråga är mycket enkel: Z-studenter 
har Britt-Guns eviga vishet, det har inte E-stu-
denter.
//Britt-Gun

!?
!?

!?

!?
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Hej Britt-Gun, varför är Kim Yohn så himla fin? 
Jag blir alldeles varm inombords bara jag hör 
hans namn och får ett brett leende på läpparna 
varje gång jag ser honom. Men han vet inte ens 
om att jag finns, hur ska jag göra för att fånga 
hans uppmärksamhet?! 
// Pierre, varuleverantör på Chalmers
Hej Pierre!
Hur du kan uppfatta Kim Yohn som “så himla fin” 
är tyvärr bortom min oändliga vishet. Jag antog 
först att du i själva verket var Kim Yohn under alias 
men det faktum att ni har olika telefonnummer och 
mailadresser utesluter det. Det blir nog tyvärr svårt 
att fånga Kim Yohns uppmärksamhet ty det finns 
inte mycket av någon uppmärksamhet att fånga. 
Den enda lösning jag ser på detta problem är att 
du ställer dig i vägen för honom när han kommer 
gående och hoppas att han upptäcker dig i tid för 
att inte gå in i dig, det fungerar bäst om du dessu-
tom stirrar intensivt på honom under tiden.

Lycka till!
//Britt-Gun

När kommer du på torsdagsträningen?
//Lagkaptenen
Hej Lagkaptenen!
Jag kommer tyvärr aldrig gå på en torsdagsträning 
eftersom jag helt enkelt är för bra på allt för att det 
ska vara roligt.
//Britt-Gun 

Hej brittgun. Jag sitter just nu i en knipa. Min 
nemesis Kniparen har fångat mig i en av sina 
gigantiska knipor. Har du något tips på hur jag 
tar mig ur denna knipa så jag kan undkomma 
denna knipa och gärna knipa Kniparen. Tack på 
förhand. 
//Biljardmannen beskyddare av knipköping.
Tjenamors Biljardmannen!
För att ta dig ur knipan så du kan knipa kniparen 
behöver du en egen knipa, gärna en stor knipa, så 
du kan knipa kniparen tillbaka för att slippa bli 
knipen själv. Men först behöver du ta dig ur knipan, 
sedan kan du knipa kniparen med din egna stora 
knipa. Se sedan till att kniparen aldrig tar sig ur 
knipan.

Lycka till med knipandet!
//Britt-Gun

Hej Britt-Gun. Hur gör man egentligen när man 
onanerar? Alla mina kompisar pratar om det 
hela tiden men jag får inte riktigt till det själv. 
Tack på förhand! 
//XXX_Pu$$yD3str0y3r_XXX
Halloj!
Britt-Gun ser allt och Britt-Gun ser att du inte rik-
tigt har åldern inne. Mitt förslag är att följa dessa 
steg:
 1) Vänta några år tills du märker att 
       köttflöjten börjat resa på sig.
 2) Ruska tuppen
//Britt-Gun

En knipa. Ja, det finns en fågel som heter Knipa.
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Random cortége bilder
Nu har Cortégeveckan varit och gått. Det är den bästa tiden på året, då den gemene chalmeristen 
sätter på sig sin gemene byggrock, för att bygga det gemene ekipaget, för att sätta på det gemene 
lastbilsflaket. Självklart har Zenith varit där att fota denna stora händelse för att låta dig, den gemene 
Z-teknologen, se vad som egentligen hände på byggplatsen.

429



“Man är inte riktig chalmerist om man inte byggt cortége”

-anonym rektor på Chalmers
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Laktos, gluten, mjölk, vegetariskt, tomater, 
skaldjur, … Listan kan göras lång och en-
ligt kombinatoriken är kombinationerna 
av dessa en jobbig uträkning med fakultet 
där dubbletter oberoende ordning måste 
räknas bort. Ett arr kan vara tufft som det 
är och alla jobbiga gnälliga teknologer som 
äter enligt konstiga påhittade dieter gör det 
inte bättre. Alla har vi anmält oss till  ett arr 
och sett den lilla rutan matgnäll och någon 
gång tänkt tanken ”nä jag gillar ju inte fisk 
så kanske ska jag skriva fisk”.

Alla som hållt i ett arr vet hur svårt det är att få 
ihop alla specialsaker. För att inte tala om vilka 
konstiga allergier och kombinationer det finns. 
Så därför kära läsare ska du få den ultimata 
guiden  och hjälpredan till en bra meny för alla 
dessa gnälliga teknologer.
Först behöver en förrätt inte vara allt för 
mättande och inte för svår eller dyr. För dyrt 
tycks vara skrämmande även för den vänliga 
teknologen.

En liten skagentoast kan ju aldrig gå fel, trots 
ett något tråkigt och förutsägbart val. En toast 
är ett enkelt men ack så gott alternativ. För 
den som gnällt på laktos kan väl få räkor på 
en toast helt enkelt. Bara ett problem, där är 
en som skrivit gluten, du vet den där Ameri-

kanska trenden att man skulle må bättre om 
man inte äter bröd och pasta. Det är den dära 
Matrix som envisas med att komma på arr hela 
tiden och hon påstår ju att hon blir sjuk om 
hon får i sig gluten. Hur hon överlever utan 
pasta, pizza, kakor och bröd kan man ju fråga 
sig. Men viktigast av allt, vår förrätt, vår toast!? 
Så nu har alltså vår förrätt gått från toast med 
skagenröra till toast med räkor och nu räkor 
på vad? Ett salladsblad? Men sen finns det 
självklart en som inte tål fisk och skaldjur, hur 
byter vi ut räkor till något liknande utan fisk 
och skaldjur? Avokado får det bli, salladsblad 
med avokado, det blir bra. 

Nu till huvudrätten. En köttbit och potatis-
gratäng som serveras med en dope rödvinssås. 
Först eliminerar vi allt som de gnälliga inte vill 
äta, d.v.s. gratängen kan inte laktosintoleranta 
äta och såsen är redd med mjöl så den försvin-
ner, sen var det en vegetarian så köttet får ryka 
det med. 

Mat för de lite  
gnälligare teknologerna
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Som ni nu alla kanske förstår så är detta ingen rolig meny för den så kallade 
gnälliga teknologen, mer trevligt kallad allergisk eller intolerant och för den 
som är i denna sits är detta ibland verkligheten. Så ibland kan det vara trev-
ligt att inte kombinera alla allergier och ibland är lösningen inte så svår eller 
konstig, det hela handlar om att ta reda på information, det enklaste är mån-
ga gånger att fråga den utsatta. 

//Matrix

Inga menyförslag är byggda på något tidigare arr eller kommitteés meny utan påhittad för största effekt.

Alltså nu skiter jag i detta, det är ju bara en tom 
tallrik kvar, kan vi inte bara en gång för alla 
bestämma att de som har matgnäll inte längre är 
välkomna på arr. Fast enligt stadgar så ska ju hela 
sektionen gynnas och diskriminering är inte okej. 
Okej men om vi bara byter ut potatisgratängen 
till kokt potatis så är laktos löst och sen tar vi 
bara bort såsen så är gluten och löst. Och sen kan 
vi byta köttbiten till tofu. Det blev väl inte allt för 
dåligt till slut ändå, kokt potatis med en bit tofu. 

Den som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge sägs det ju men denna meny är lång och 
dessa gnälliga människor går mig på nerverna. 
Men nu till den lite söta avslutningen nämligen 
efterrätten, höjdpunkten på kvällen och när pun-
schen så snart kommer ljuv och sval. Till efterrätt 
tänkte vi nu servera en ljuvlig tiramisu men pre-
cis som innan får vi börja med att ta bort allt som 
de gnälliga inte vill ha, så savoiardi-kexen ryker 
och mascarpone vill ju inte laktosteknologerna 
äta. Om vi räknar bort även alkoholen och äggen 
så har vi alltså kvar kaffe med socker. 

Så vår ultimata meny består alltså av en förrätt i 
form av ett salladsblad med avokado, huvudrätt 
kokt potatis med tofu och efterrätt kaffe med 
socker. 
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Nya La Liga
Det pågår ständiga omorganisationer i samhället, nu har de till och med nått Chalmers och Zenith. 
Därför vänder vi nu blad och börjar på ny kula, med en mer relevant och lättläst kuggaliga, jag kallar 
den Nya Kuggligan (alla vet att fler människor lockas när man använder sig av exakt samma koncept 
så länge man sätter ett “Nya” framför det gamla namnet). Nya La Liga är en procentbaserad omstar-
tad skönhet där storleken (på klasserna) inte spelar någon roll och antalet kuggade i procent är det 
enda som räknas.

Ursäkta röran, vi bygger om.
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Nya Kuggligan
Arbetsorganisation TEK075 GruDat EDA217

Signaler och system SSY042

Linjär algebra TMV142 Tillverkningsprocesser MTT110

Ursäkta röran, vi bygger om.
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Det är den 11:e April och Zenith 
slår sig ner i en tämligen fullsatt 
Runan. Runt om i rummet finns 
förväntansfulla blickar, och det 
märks att folk har sett fram emot 
det här! 
Bobspexet ska för första gången 
visa upp sitt nya spex Kleopatra. 
Belysningen i salen släcks och 
spänningen höjs ytterligare när 
Direktören äntrar scenen och 
 pressenterar dagens spex. 
Orkestern tar plats, och med sin 
musik förflyttar oss i både tid och 
rum, till det forna Egypten.
När ridån för första gången öppnas får vi lära 
känna en fördriven Kleopatra och hennes 
kumpaner. Kleopatra som tvingats fly undan 
den maktgalna översteprästinnan Razaya,  som 
intenivt letar efter ett sätt att kunna ta tillbaka 
tronen och befria sitt folk.

Publiken bjuds på intriger och maktspel av 
klass. Är alla de dem, de påstår sig vara? Vad 
har Razaya för mystiska planer? Vem kan man 
egentligen lita på?
Även om det är oklart vem man kan lita på, 
så står en sak klart. När talangerna från Zäta 
äntrar scenen, kan vi räkna med ett bokstavligt 
talat kungligt framträdande, och stundvis är 
skådespelarna som besatta av sina roller.

Faktum är att hela showen är fylld 
av exceptionell sång och dans. 
Glädje och komik, kryddat med 
stunder av romantik och förtvivlan, 
förgyller pjäsen och alla dess vänd-
ningar.
När Zenith intervjuar Emil “Kleop-
atra” Andersson och Joel “Vektor” 
Heinerud  om vad som har varit 
roligast. De berättar om den 
goda gemenskapen. Även om vi 
bara får se lite mer än en hand-
ful skådespelare på scenen så är 
bobspexet ett skönt gäng på över 
30 personer. Alla behövs för att 
föreställningen ska bli av!

Bobspexet
Kleopatra

Om du inte redan sett detta härliga spex så 
föreslår jag att du skyndar dig och boka biljet-
ter nu! Ja, nu ikväll! Till vårens sista föreställn-
ing på lördag. Du får inte missa spexkalaset!   
//Pzuedo



Chalmersspexet Vera 
     Annie Bonnie på
         de sjutton haven
Om du är en person som inte gillar att se biol-
ogiska män som spexare på scenen så kanske 
Chalmersspexet Vera är någonting att föredra!

Zenith var ännu en gång på besök i RunAn 
och betraktade ett spex av äkta Chalmersan-
da. Chalmersspexet Vera bjöd på sin sista 
föreställning av ”Anne Bonny på de sjutton 
haven”. Precis som vi förväntat oss så bjöds 
det på förträffliga utstyrslar, uppsminkade 
skådespelare, perfekt koreografi och musi-
kalnummer i klass med Dramaten.

// Zayni

f

En riktigt stor överraskning som vi i Zenith fick 
uppleva att man ska förbereda sig lite extra om 
man går på sista visningen av ett spex. Karak-
tärer från föregående spex invaderade scenen, 
Pokémonmatcher utövades, kapsningar skedde 
på scenen, samt att Cubsec kom in på scenen 
och klagade att kapsarna ej hade sökt om 
serveringstillstånd.

Sammanfattningsvist så rekommenderas 
starkt att gå på nästa spex som Vera tänker 
knappa ihop, samt att leta lite extra efter biljet-
ter till sista föreställningen, då dessa bjuder på 
någonting lite extra.
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Denna insändare skrivs efter att jag anlänt hem 
till min lägenhet efter Zenith16’s första zläpp. 
Man kan undra varför en patet plötsligt får för 
sig att bidra till sina efterträdares tidningar, 
detta har trots allt inte hört till det normala un-
der tidningens livstid. Svaret på detta är att jag 
var så oerhört besviken hela vägen hem, och 
när jag kommit innanför dörren kunde jag inte 
hålla det inombords längre, jag var tvungen att 
skriva av mig, och resultatet läser du nu.

Var ska man ens börja? Redan på ledarsidan 
är kvaliteten undermålig, sidan som annars 
brukar vara varje nummers höjdpunkt har 
förminskats till inget annat än ordbajsande och 
en innehållsförteckning. Normalt sätt är det 
även på denna sida redaktionen klargör vem 
som innehar de åsikter som presenteras i tid-
ningen, i en så kallad disclaimer. I Zenith16’s 
första nummer hittas ingen sådan text, och 
man kan bara spekulera i vem som tycker sa-
ker i tidningen. Är det måhända Zenith, Z-te-
knologerna, Kungen eller någon jävla buske? 
Ingen vet.

Den första riktiga artikeln i tidningen höll 
visserligen en sällan skådad kvalitet, så det är 
inte bara ris jag delar ut på denna sida. Det kan 
dock tänkas att berömmen varit något mer av 
en fjäder i hatten om den enda bra artikeln i 
tidningen skrivits av pateter, närmare bestämt 
Zenith’15.
Och intervjuerna sen! På min tid (vilken hän-
delsevis också var den gamla goda) ställde vi 
riktiga frågor till kommittéerna, frågor som 
gick på djupet, där de fick tänka till och verkli-
gen rannsaka sig själva. Detta för att visa att 
det verkligen är de bästa som hamnar i sek-
tionens kommittéer, och såklart från att stävja 
ifrågasättande av att det ej längre är sektions-

mötet som väljer in ledamöter. Betänk frågan 
”Har du matchat underkläder ock sockar 
idag?”. Vem ställer ens en sådan fråga, och, 
viktigare, hur lite tid lägger man på att komma 
på frågor om en sådan kommer igenom gallrin-
gen? Förr lade Zenith så mycket tid på frågorna 
att alla frågor vi hade var alldeles fantastiskt 
bra sådana, faktiskt så bra att det inte gick 
att välja ut de bästa. Detta resulterade i att vi 
kom till intervjun helt utan förberedda frågor, 
endast för att säkerställa att ingen fråga blev 
diskriminerad på grund av rastillhörighet.

Eftersom jag nu framfört en hel del konstruktiv 
kritik tänkte jag avsluta med destruktiv sådan: 
baconsmörgåstårta är helt klart årets innova-
tion, och förtjänar nästan på en hel påfågel i 
hatten.

//Dräng

P.S. Ni kan se fram emot att en liknande sida 
som denna kommer försöka indoktrinera er 
under hela Zenith’16s verksamhetsår. D.S.

 P.P.S. Var fan är baskrarna? D.D.S.

Patetskribentens bittra sida
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Knep & Knåp
Finn fem fel

Facit:
Till finn fem fel har vi inte 

skapat något facit då vi anser att 
lösningen är självklar. 

Till det kryptiska sudokot här 
intill har vi ej heller något facit 
då vi anser att till och med en 
högskoleingenjör bör klara av 

att lösa det.

Hint: En fras kommer visas då 
hela är löst.
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