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Ledare

Baskrar invigs, skrivmaskiner trimmas, nya digitala synapser uppkopplas. Vad är
det som händer? Jo! En ny generation Zenith med lika mycket kli(i fingertopparna)
har tillträtt!
Och tro det eller ej, med mig som chefredaktör! Kan man önska sig mer?

Det måste dock nämnas att jag personligen aldrig sett mig själv som en ledare, jag
1:a KAFFEKOKARE
Pontus ”Pompom” Helmersson är relativt kort, höjer ogärna rösten och jag pekar aldrig med hela handen. Dessu-
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PROPAGANDAPRAKTIKANT
Christoffer ”Palm” Palmberg
MURVEL
Oscar ”Roach” Wellenstam

tom har jag ju ett tämligen feminint tilltalsnamn: Kate. Jag börjar misstänka att jag
är inkvoterad, statistiken är tydlig; män dominerar chefspositioner i alla kategorier.
Det är därför med extra stor ära och nervositet jag övertagit stafettpinnen från min
fader Görtz fasta och välformade hand. Ansvaret och förtroendet jag nu har ger
mig känslan av att vara en riktig karl!
Men vad gör och är Zenith egentligen?
Jag måste bara slå upp ordet i ett uppslagsverk(ja okej, jag googlade). Framför mig
dyker det upp klockor, lås, skidshoppar, banker och elektronikproducenter. Den
sällan svikande wikipedia svamlar om något astronomiskt fenomen där solen står i
sin högsta position. Sånt trams! Eftersom den digitala världen tydligen sina brister,
så jag får fylla i med en mer verklighetsförankrad bild av Zenith: Vårt uppdrag: att
uppfinningsrikt upplysa Z-teknologen(och andra intresenter) med nyttig, intressant
och onyttig information. Uppspelhetsfaktorn och upplösningen skall få vart enda
hjärta, grått som rött att hoppa upp i halsgropen.

WEB & E-POST
Jag kan stolt garantera att denna extraordinära tidning(förhoppningsvis) medbringhttp://ztek.chalmers.se/zenith/ ar en uppgradering av ditt liv. Zenith kommer alltså upplyfta dig till en ny nivå, upp
zenith@ztek.chalmers.se
i det grå! Kanske även i sällskap av en pripps blå?
POSTADRESS
Zenith
Z-teknologsektionen
Hörsalsvägen 7
412 96 GÖTEBORG

Trevlig läsning!
// Kate, Chefredaktör Zenith 14
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Ztyrets hörna

Här är tanken att jag ska försöka mig på att svara på frågan “Vad gör ni i Ztyret?” och mer specifikt - “just nu?”
Frågan leder vanligtvis till att vi i Ztyret lite skämtsamt säger, “ja, vad gör vi i Ztyret egentligen? Har massa möten typ”.
Det ligger lite i det; till skillnad från andra kommittéer åtminstone jag provat på är det inte så mycket bygga/laga/utsmycka/producera utan mer att kontakta/diskutera/besluta/planera. Annorlunda men väldigt roligt!
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Vi har den senaste tiden skrivit riktlinjer till Glädjefonden, för att det ska vara lättare att äska ur den. Våra styrdokument som stadga och reglemente har luslästs för att hitta eventuella fel i dem samt för att anpassa dem efter den nya
läsårsindelnignen. I Zaloonen är det numera nötförbud för att alla ska kunna trivas där och vi arbetar på att öka kontakten med våra alumner.
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Andra projekt som arbetas med just nu eller i en nära framtid är Z-plagget - i skrivande stund pågår en tävling för att
bestämma trycket på tröjan och förhoppningsvis har vi fått in en massa bidrag från sektionens medlemmar till tävlingen om tröjans utseende.
Nästa läsperiod är det dags för Zaloonenrenovering igen, även om vi i Ztyret ser väldigt händiga ut är det kanske inte
hela sanningen och därför ber vi om hjälp med detta. Vi hoppas att många av er vill hjälpa oss några timmar, för detta
får man ett tack i någon form av Ztyret. Häromveckan höll vi en mysig liten zittning för de som hjälpte oss förra gången, det kan bli du nästa gång.
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Sist men inte minst så kommer Ztyret snart dra igång sin azpning, vilket förhoppningsvis leder till att vi får det bästa
Ztyret någonsin 2014/2015! Är du intresserad kan du alltid kontakta oss, men mer information kommer inom kort.
Kärlek från Ztyret via,
Malin
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Info från programledningen
Nu har det hunnit bli februari månad och våren närmar sig allt mer. Förhoppningsvis behöver vi inte vänta länge till.
Något annat som närmar sig är tentamen för läsperiod tre. Hoppas att studierna har gått bra såhär långt under vårterminen och att ni har kommit ihåg att anmäla er till kommande tentor. Om inte behöver ni skynda er att göra det.
Sista dag för anmälan är idag, den 19/2. Missar ni att anmäla er stänger möjlighetet att göra det för både personal och
studenter. Då får ni göra proven i mån av plats.
Till Z – ettorna – Under våren kommer jag att skicka ut mail till er som ligger mellan 0-15 högskolepoäng och erbjuda
samtal kring studierna. Det blir en möjlighet för er att reflektera kring era studievanor och hur det fungerar idag. Vi
kan tillsammans diskutera studieteknik men också hur det fungerar på programmet och Chalmers
Till Z – tvåorna – Under våren kommer Z:s programteam komma ut och berätta vilka behörighetsgivande kurser som
gäller för vilket masterprogram. Inget definitivt datum är ännu satt för informationstillfället men vi återkommer om
det!
Till Z – treorna – Under våren kommer ni att få mycket information om masterprogrammen för att kunna göra ett så
genomtänkt masterval som möjligt. Ansökan sker mellan den 1 april till den 15 maj. Är ni intresserade av programmet
Entrepeneurship and business design ligger anmälningsperioden tidigare. Då är det den 1:a mars till den 1:a april som
gäller. Men det är ju ett tag kvar till dess och ni kommer som sagt få mer information om programmen så småningom!
Vi återkommer med datum för informationstillfällen…
Veckans citat:
”Lycka är inte ett mål, det är en biprodukt”
Vid pennan: Ayla/Svl Z
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Method and Tools for Global
Product and Production Development

Wingquist

Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence centre for multidisciplinary 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!

Our research is based on four research groups:

We work in three cross-disciplinary themes:

• Systems Engineering & PLM (SE)

• Platform-based Development

• Geometry Assurance & Robust Design (GA)

• Smart Assembly

• Geometry and Motion Planning (GMP)

• Perceived Quality

• Automation (A)

www.chalmers.se/ppd/wingquist-en
Follow us on Twitter (Wingquist Laboratory) and
www.facebook.com/WingquistLaboratory
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Intervju med DaltonZ
Ur det gamla utbrända DaltonZ kadaver stiger nu en
ny reinkarnation upp. Vi i Zenith anser att ni, läsarna, borde vara intresserade av att veta vilka dessa
personer är, då de är en vital del av Z-sektionens
studentliv.
Vilka är ni?
Vi är Zexet, utbrister Trixaren! (Zenith hoppas att
hans prestationer inte kommer påverkas negativt av
att han tror att han sitter i en annan kommitté)
-DaltonZ14 säger Pikadullermannen och kollar menade på Trixaren
VI ÄR FESTEN! (BYOB)
Zirhc - revolverman, en handlingens man.
ViAnna -Fifflare är gifflare
ÄgZ -Tjallare är ballare
BYOB -Bryggare är znyggare
Brave - Zlaktare är zaktare
Zwix -Trixare är fixare

Jakob hur känns det att vara nästa hattbärare?
Please, den frågan kan du stryka.
Varför vägrar du, är du inte sugen?
Nej! (Zenith har sett honom i hatten och tycker han
är söt)
Hur ska ni få på honom hatten?
Antingen kan man använda kemiska medel eller bara
spöa honom.
De flesta kommer senare överens om att det är Guttis
problem, men Brave tycker att han bara ska växa upp
och fatta att han ska ha på sig den.
Ska ni förbättra 3-D effekten på sektionsmärket?
3-D effekten???
DaltonZ har uppenbarligen inte tagit hand om Lucky
än, då de inte märkt föregående års moderna konst.
Men de lovar att ta hand om honom i framtiden.
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DaltonZ har ju aldrig varit bättre än förra året.
Vad har ni som får er att tro att ni kan göra det
bättre i år?
De anser att de har “snyggare” lineup och mer livserfarenhet.
Vilka nya arr har ni planerat?
Kanske en zittning med ett ännu odefinerat tema.
Alla gamla arr ska bli version 2.0 och massa fler
spännande saker.
Om Lucky skulle behöva en hjärttransplantation,
vem av er hade då offrat sitt hjärta eller hur skulle
ni fixa ett hjärta på annat sätt?
Efter en lång tystnad säger Ägz: trixare är ju en utfyllnadspost, så vi kan ju offra Jakob!
Är Zlaktare fortfarande Zaktare?
JAA! mer än någonsin.(Alla håller med, även Zlaktaren)
Mhhmmm, ska försöka förbättra mig. (brave)
Har ni någonsin funderat på att ha en mekanisk
tjur under ett ET-raj?
FAN VA KUL! (brave)
Jag funderar på det konstant (Zirch)
LEVANDE HÄST!!! vi har ju redan en levande Hest
och med de väl valda och lite förvirrande orden från
Ägz kommer vi direkt in på nästa fråga.
Med tanke på er skyhöga medelålder så undrar vi
hur ni ska orka med det höga tempot?
Här får Zenith ännu ett väldigt defust svar tills brave
förklarar att hon är minsann ung och fräsh.
Vad är ert motto?
“Det går inte göra änglar av koansikten”

//Kalle & Mozz
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Nya Zenith

Nytt blod har kommit till Zenith, men vilka är dessa lustikurrar?
Gamla Zenith berättar.
Chefredaktör:
När det var dags att söka till Zenith14 var det många som kände att de inte
var värda att söka då endast de bästa av individer har en chans att komma
med. En av dessa som kände sig ovärdig var Kate, som alltså inte äns sökte
till kommittén. Som tur var för henom, så var Zenith utan Chefredaktör
då nomineringarna skulle in. Efter ett hett tips fann vi denna man i en
grotta i Chalmers närområde. Efter att ha betraktat denna individs
beteende ett tag så insåg vi att han hade underskattat sig själv, och att han
faktiskt visst var värdig. Så vi frågade om han inte ville söka ändå.
Han sa ja.
Kazzör:
Kate må vara chefredaktör, men alla vet att det är den som håller i
pengarna som bestämmer. Det var därför viktigt att välja någon med
pondus och auktoritet. Med sin svallande hårman och erfarenhet i Zenith
var Kalle ett självklart val som ekonomiskt överhuvud. Under ett helt år
har han studerat och noterat varenda litet misstag Lancelot gjort, för att
nu vara redo att axla den tunga manteln som efterlämnats honom. Med
solen i ryggen och den starkaste uppsättningen kamrater någonsin skådad
på Z är han redo att föra Zenith mot den gyllene framtid profetian talat om.
PP:
Nu ska denna junker, som (har i skrivande stund) upplevt sammanlagt
7728 dagar, få överta det tunga, ansvarsfulla uppdraget att sprida Zeniths
goda rykte, förhoppningsvis bättre än vad han kan skilja Jack Daniels och
Grants. Det kommer att nog bli svårt för lillPalm att fylla sin faders stora
skor, men med god och hård uppfostran ska denna lilla palm nog växa
upp och bli lika stor, stark och ståtlig som sin ypperlige fader.
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Knäppare:
Så nu har jag fått en son, han heter Legolaz och är en go grabb på nitton
vårar. Han har redan börjat fylla ut de stor knäpparskorna som han fått av
mig. När ens avkomma börjar växa upp brukar de vilja bryta egna banor,
jag ska försöka att inte klaga för mycket på hur han sköter sina sysslor.
Även om det kan bli svårt då jag får se allt på så nära håll. Lycka till Legolaz,
jag tror att du kommer att sköta dina sysslor på ett fantastiskt sätt, men jag
hoppas att du kommer att även kan göra det utan att reta gallfeber på din
gamle farsgubbe!
1:a Kaffekokare:
Vem hade trott att Zeniths nya 1:a kaffekokare skulle bli en man vars namn
delvis syftar på mjuka små garnbollar. Men även om Pompom kan vara lika
mjuk som namnet antyder är han väl förtrogen med kaffets mörka och bittra
karaktär. Vilket han framhäver i sitt kaffe för att hjälpa resterande Zenith att
orka vara tillräckligt bittra, så att de kan upprätthålla Zeniths tradition med
bittra artiklar. Det är med små stapplande steg som jag ser min son ta sina
första steg in i kommittélivet. Kommer Pompom precis som sin mor sticka in
foten i sektionen alla hörn i sitt letande efter hemligheter att publicera.
Det återstår att se.
Murveln:
I ett helt år har jag varit utan älskare, utan passion, utan Murvel. Min essens
har legat i dvala i väntan på en värdig efterträdare till denna fantastiska post,
och nu ska den äntligen få avnjutas igen. Jag har hört mycket om denna nya
Murvel, tydligen heter han Roack och har charm, sötma och kreativitet så
det flödar över. Precis som jag. Förhoppningsvis ska våran relation bli som
den mellan älskare, som funnit varandra över i vardagens stress och tillslut
funnit ro i varandras armar.
//Den gröna Fen.
Klåpare:
Långt och länge letade jag efter en värdig opponent att ta på sig mina skor.
Men från Västkusten dunkla dalar så fann jag ett litet trolldam på 22 vintrar
(i skrivande stund 23). Med ett brottsligt register i DaltonZ så är inte denna
dam rädd för att ta i med hårdhandskarna när det ska förhandlas. Det är
hårda bud i Mellerud när denna brud tar fram sina pipor kan man säga.
Det är nämligen så att med stadiga steg kan Mozz både spela saxofon och
marschera simultant. Jag hoppas att detta mynnar ut i mycket fantasifulla
och olösliga knep och knåp för gemene Z:a teknolog.
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− En bra plattform för nätverkande, säger Oskar Wigström,
om fördelarna med att delta i
Wingquist Laboratory.

Wingquist intervju
WINGQUIST LABORATORY

Forskning i samarbete med industrin
Oskar Wigström (Z10), är doktorand vid institutionen
Signaler och System och forskar främst på schemalägg
ning av industriella system. Han tog sin master i Systems,
Control and Mechatronics, på Chalmers 2010.
Sedan ett par år är Oskar engagerad i Wingquist Labora
tory vars vision är att skapa en helt virtuell process för pro
duktframtagning, dvs allt utvecklingsarbetet sker i datorn.
Genom det sparar man både tid, material och miljö.
Varför valde du doktorandstudier?
− Jag uppskattar blandningen av avancerad matematik
och praktiska resultat. Friheten och möjligheten att för
djupa mig i intressanta forskningsfrågor är en annan as
pekt. Det är skönt att kunna styra över sin tid och sin pla
nering. Men det kräver disciplin – så man inte jobbar för
mycket!
Hur kom du i kontakt med Wingquist Laboratory?
− Jag började gå på centrats fredagsseminarier i samband
med att jag blev en del i forskargruppen Automation.
Min forskning där handlar bland annat om att optimera
energiförbrukning i robotceller. Enkelt uttryckt; om man
saktar ner robotens rörelsemönster när det är möjligt, spa

rar man energi då? Hur effektiv kan man göra rörelsen?
Om man även ska ta hänsyn till mer än en robot åt gång
en blir problemet snabbt komplext.
Vad tycker du är fördelarna med Wingquist Laboratory?
− Wingquist Laboratory och deras VINN Excellence Centre
är ett bra sammanhang att synas i. Centret har hög status
sett till sin forskning, både i Sverige och internationellt.
− Jag är dålig på att nätverka, men genom Wingquist
Laboratory får jag tillgång till en perfekt plattform och
direktkontakt till centrets industripartners, som t ex Volvo,
ABB och Scania. Dessutom träffar jag andra forskargrup
per inom Chalmers, säger Oskar.
− Jag uppskattar också fredagsseminarierna. Genom dem
får man ett hum om vad andra i centret forskar om och
det kan i sin tur leda till nya samarbeten och kontakter.
Har du några tips till de som står i begrepp att välja
Masterinriktning nu?
− Välj inte bort något bara för det verkar svårt, utan välj
det du är mest intresserad av. Då finns förutsättningar att
göra det mesta möjliga av din studietid, avslutar Oskar. 

Är du nyfiken på vår forskning?
Sök exjobb som har koppling till Wingquist Laboratory. De annonseras via institutionernas hemsidor
(Produkt och produktionsutveckling och Signaler och system). Seminarieserien är öppen för alla.
Du hittar mer info via QRkoderna. Vill du veta mer? Ring Carina Schultz, 031772 13 28
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Knep och Knåp
Hjälp Weirdwood genom labyrinten.
Helst innan han blir döv

//Mozz
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Mina nyårslöften

-Nytt år. Ny läsperiod. Nya löften.

Nytt år markeras inte enbart utan mörk vinter och
minneslösa nyårsfester. Nytt år är något unikt, en
pånyttfödelse och ett sätt att ändra gamla vanor
(som ändå kommer ändrats tillbaks innan nästa
nyår). I sann nyårsanda har jag avlagt fyra storskaliga
nyårslöften för att, som vi säger här på Zenith-redaktionen, ”ta tag i mitt liv”.
Det första löftet, som skall infrias denna dag är
kanske det vanligaste, mest ädla men ändå minst
uppfyllda nyårslöftet av dem alla;
- Jag ska börja träna!

Jag visste inte att mitt liv
närmade sig sitt slut.
Då vi klev in på gymmet
fick jag lätt olustig känsla i magen. Det var något
som inte kändes rätt.
Zalt hade ett diskret,
självgott leende på
läpparna och gympersonalen var allt för trevlig. Jag skakade av mig dessa
löjliga farhågor under uppvärmningen på löpbandet.
Håll fokus. Jag hade min fight-club t-shirt för att få
extra styrka.
Plötsligt byttes vällusten ut
mot obehag.
Nu började träningen dra
igång på allvar i form av ett
brutalt ben-pass. Rummet
var för litet. Vilan var för
kort. Vikterna var för tunga
(och på något märkligt sätt
tyngre på höger sida).

Och träna skall jag. För att lyckas med detta kontaktade jag den enda personen som faktiskt håller
sina nyårslöften om att träna, vår egen Zalt. Han är
dessutom fin utan hår.
Zalt gick med på att ge mig en introduktion till gymmet. En mjukstart för mig som mest tränat kaffebryggning och musarmbrytning de senaste åren. För
ingen vet väl bättre än Zalt hur man ska träna effektivt och hålla motivationen uppe?
På vägen till gymmet var
alla omen lyckosamma.
Solen värmde i januarisnön och jag hade så
mycket energi att jag till
och med blev anställd
av hastighetsförvaltarna.
Ingen kunde stoppa mig
denna dag!
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Efter 10 minuters uppvärmning med Zalt ville jag
avbryta min träning, men Zalt ignorerade detta
fullständigt. Han drev skoningslöst på, tyngre vikter,
flera repetitioner. Kortare vila, djupare benböj. Jag
kände hur livet långsamt rann ut ur mina ben. Efter
vad som kändes som en evighet av vanvettigt slit var
det äntligen över. Trött, men glad och lättad över att
ha överlevt plockade jag upp min vattenflaska och
gick mot dörren. Jag blev nästan knockad av Zalt
som blockerade min väg.
- ”Vart är du på väg? Detta var bara uppvärmningen.”
Jag började darra. Zalt log tillbaka. Skräcken trängde
igenom min fasad av styrka och jag började skaka
hejdlöst. ”Vi ska köra ett pass som heter ’Cindy’.”
Smärta. Blod. Skärande nålar och dunkande hammare. Detta var ett träningspass hämtat från Satan
själv. Som en fanatiker drev Zalt på, och utförde alla
övningar i dubbelt så högt tempo som jag själv, med-

an han då och då röt att jag skulle kämpa hårdare.
Pull-up push-up pull-up squat. Jag hade nästan tappat hoppet då det slog mig som en klar insikt; - jag
skulle dö idag.
Snabbare och snabbare, med en bestialisk besatthet
ökade Zalt tempot och allting blev mörkt.
Jag vaknade svävande bland moln, tveklöst på väg
upp till himlen. En arg fågel pickade mig på armen.
Solen lös igenom och fyllde synfältet med ljus.
Solen förvandlades till kalla lysrör och illusionen
bröts. Zalt lyfte mig som en skivstång, som ”nedvärmning” och slängde mig vid en hög av kettlebells.
Jag åkte rullstol ut ur gymlokalen. Jag hade i alla fall
överlevt...? Nu hade jag i alla fall börjat träna, och jag
hade därmed uppfyllt mitt första nyårslöfte!
Jag lovade snabbt mig själv att aldrig träna igen.
//Murveln
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Utvärdering av ett one night stand
Har du någon gång undrat över hur ditt one night stand upplevde din prestation? Zenith kan ge dig svar på
den frågan med den här utvärderingsblanketten. Kopiera bara upp blanketten och lämna den till ditt ragg
efter avslutat samlag.
//Pompom
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Namn: ____________________________ Kön:________Ålder:____
2. Kommer du ihåg föregående kväll?
Ja
Nej
(Om nej, försök svara på frågorna 3-13 så gott som möjligt)
3. Hur upplevde du att närmandet var?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
4. Vad tyckte du om raggningsrepliken?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig

Ingen replik användes

5. Vad tyckte du om därpå följande diskussion?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Inget samtal fördes
6. Om alla ovan var mindre bra eller sämre, vad fick dig att ändå följa med hem?

7. Hur upplevdes avståndet mellan mötespunkten och hemmet?
För kort
Mycket bra
Bra
Mindre bra
För långt
8. Vilket tillstånd var du i under akten?
Nykter
Salongsberusad
Klart påverkad
9. Vad tycktes om förspelet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra

För kort

Full

Packad

För långt

Däckad

Inget förspel

10. Vad tycktes om prestationen under själva akten?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Mycket dålig
11. På vilken plats skedde akten? (Flera alternativ kan kryssas)
Sängen
Soffan
Golvet
Köksbordet
Duschen
Bilen
Bajamaja
Buske i centrum
Krogen
Skogen
Tält
Parkbänk
Tillnyktringsenheten Polisbil
Balkongen
Hörsal
Olgastrappor
Akuten
Taket
Spårvagn
Taxi
Buss
Provhytt
Kyrka Flygplan
Operan
Parishjul
Helikopter
Gym
Trappa
Skyltfönster
Bollhav
Gasquen
Klocktorn Solariet
Strand
Jacuzzi Bio Spa Hängmatta Båt
Studsmatta Tåg Förråd Brygga Hoppborg Klocktorn Museum Läkarbesök Golfbana Pool Hiss
Fanns inte platsen med kan den fyllas i här:

13. Komentarer på själva akten?

14. Övriga kommentarer:

13. Hur mycket ångest har du nu? (Markera längs linjen)
Lite

Mycket

14. Helhetsbetyg (Fyll solarna)

☼☼☼☼☼
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Rebus

//Mozz
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Intervju med ZØK
Zenith fick även äran att träffa Z:as fantastiska mottagningskommittee och det var en väldigt intressant
Men är vi då mottagare och “nollan” receivers eller
och givande möte där Zenith verkligen kunde välja och är det tvärt om?
vraka mellan alla briljanta svar.
Hmmm.....ähhhh .....(tystnad).
Kötte börjar prata om att glaset är halvfullt och ZtåhVilka är ni?
lin om NFL, men Zenith förstår inte riktigt hur det
Z sektionens mottagningskomitee 2014
hänger ihop och sätter därför svaret till oklart.
Mårten -Ztåhlin
Amelie -zeldha
John -Claude von Dan
Johan -la vendell
Olivia -cuizine
David -Przten
Kotte -Kötte

Vem är snyggast?
Det blir en liten fejd mellan Zeldha och Prøzten och
för att de verkligen skulle veta så tyckte Kotten att vi
skulle behöva en panel som bedömmer dem.

I förra årets modul stod det att man kunde krama
Izak om man blev ledsen, gäller samma sak i år
eller Är det Zalts tur?
Alla vet ju att det heter Mottagningen men ändå
De skrattar lite och säger att i år ska man bara krama
säger man nollningen, hur ska ni göra för att ändra Kötte, han är som en nallebjörn.
på detta?
Vi ska införa en skrammelkassa, om man säger fel får Teraputen, hur gosig är du egentigen?
man lägga pengar och pengarna går oavkortat till oss Kotte får inte själv svara utan det gör Prøzten som
så att Nollk kan skaffa sig en massa blingbling och
svarar kort och gott att Kötte är väldigt go att dela
andra leksaker så bäst att folk säger rätt.
säng med, han är testad.
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Von Dan och Prøzten, hur är egentligen
eran relation?
Intim och frodig, den är stående och överallt!
Vilket arr ser ni mest fram emot att göra?
Zenith blir lite konfunderade då ingen av
dem säger Mottagningen, men vi tror att de
bara var tillfällig förvirring
Om Lucky skulle behöva en hjärttransplantation, vem av er hade då offrat sitt
hjärta eller hur skulle ni fixa ett hjärta på
annat sätt?
Enligt Ztåhlin finns det säkra källor att
Asterix har samma blodgrupp, så det borde
gå att fixa.
Vad är ert motto om ni har något?
Claude von Dan skämtar och säger “dra
så många fransar ni vill”, men ändrar sig
snabbt då han gillar Zexet alldeles förmycket
och säger istället, “Nollk framför allt”.
Vem är bäst på arga leken?
Mårten
Har ni något mer ni vill säga (Z-sektionen)?
Nä, det tror ja inte (kotte).
Va phaddrar, gå på phadderpuben.
Vi behöver er mer än ni behöver oss.
Bli phaddrar!

//Mozz
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Intervju med Zexet
Kan ni med 6 ord beskriva vad ni gör och vilka ni är?
”Tränar, studerar. Yolo. Vi är ZEXET.” (???)

Hur planerar du att, med avseende på ditt skägg hedra
ditt namn ”Gimli”?

Vad tänker ni göra annorlunda mot förra/tidigare år?
”Vi tänker vara sexigare, mer fjortis (går det?) mer
glitter och glamour, ha glowsticks i overallfickorna. Vi
tänker dessutom ha en snällare Kazzör! ”(Kazzören
delar inte denna uppfattning.)

ZM Gimli: - Jag har noga undersökt Gimlis ståtliga skägg.
Trots lite tveksamheter i början
så tror jag faktiskt att jag skulle
kunna få ett sådant skägg! Ge
mig bara 5-10 år.

Har ni några speciella planer för Zaloonen?
”Pimpa den! Potatisstämpla gardinerna. Vara med
på renoveringsveckan. Vingröna gardiner! Bygga om
städskåpet. En godisautomat! Ketchup! Göra Zaloonen
nyttigare.”

Har du en stor yxa precis som

Efter denna något förvirrade utbrott fick vi se ytterligare
exempel på ZEXETs lysande sammanhållning i följande
förslag för en nyttigare Zaloon:

riktiga Gimli?
Omedelbart efter att jag ställt
denna fråga ångrade jag mig.
Jag hade självklart förväntat
mig att Gimli själv skulle svara
på denna fråga, men obehagligt nog verkade resten av
gruppen ha minst lika bra koll som Gimli själv.

”- Tillåt ingen fetthalt över 3%!
dB: - Haha! Ingen i Zexet kommer in! :)
Reinard: - I alla fall inte när vi har dig.”

JA! Skrek alla i kör,
och Bonzai lyckades nästan krossa glasrutorna med sitt
gälla skrik.

Är ni känslosamma?
”Bara när det kommer till Zaloonen. Väldigt känslosamma.”

Jag lämnade snabbt detta ämne och gick vidare till nästa
person, Kazzören.

Säger Reinard och torkar en tår från kinden. Det verkar
som att blotta tanken på Zaloonen räcker för att deras
känslomässiga barriärer ska brista. Jag försöker tänka på
att inte göra dem upprörda i resten av intervjun.
Efter denna korta (men efter att ha sett svaren önskar
jag att den var ännu kortare) introduktion nya årets
ZEXET så var det dags för lite mer personliga frågor,
för att se hur de skulle bete sig utan det mod de tycktes få som grupp.
Hur planerar du att bruka din makt som Zexmästare
och förebygga myteri/olydnad?
ZM Gimli: - Kölhalning har tidigare visat sig vara effektivt. På Zaloonengolvet, innan städning.

Hur ska du göra för att räkna pengar så långsamt att
du slipper städa? Tidigare Kazzörer har ju haft sina
personliga tekniker.
KJ bÄrnst: - Det viktigaste är att ingen annan är i
närheten. Vara ensam, lite ljus och gott vin. En bra film.
Vilket mynt klirrar bäst?
KJ bÄrnst: - Dom som ligger i
min backficka! säger han glatt
medan ögonen dras till flygbiljetter av något slag som han
sitter och håller i.
Kommer du som transportansvarig se till att hela ZEXET åker longboard i år?
MM Tumnuz: - Ja! Förra ZEXET föregick med så bra exempel att vi inte kan tänka oss
att göra på annat sätt.
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Har du någonsin funderat över
att bygga en linbana mellan
Zaloonen och Gasquen?
MM Tumnuz: - Nej men rulltrappa
hade varit perfekt! Då kan man
rulla både dit och tillbaks.
Vad är viktigast att tänka på när
man kör bil; kultrycket, tjänstevikten eller maxvikten?
MM Tumnuz: - Att inte krocka….
Här insåg vi i Zenith att vi hade att göra med en Forrest
Gump och valde att inte ställa fler frågor som kunde vara
jobbiga för honom.
Hur kommer Zaloonens tekniska finesser att utvecklas under
ert år?
IT Burnz: - Ztyret ska köpa nytt
ljud…
Zenith förundras över dina ambitioner.

Precis som tidigare Zaloonchefer verkar Reinard leva efter
en strikt hederskod där man inte drar mer deppavdrag än
vad som är rimligt. Host.
Hur ser din vision ut för Zaloonens utveckling?
Reinard suckar tungt: - Bättre trevligare häng. Fler ska
känna att dom hänger där! Locka in andra, undersöka
var resten av Z håller hus och se till att de tar sig hit. Sätta
GPS på de som inte är där tillräckligt ofta och spamma
dem med PIMs.
Hur ska du underhålla dig
under dina långa sessioner i
skrivarrummet?
PR Bonzai: - Jag. Eh *host* Tar
med mig en filt… sen har jag
”film” på min dator och lite levande ljus.
Har du själ?
PR Bonzai: - Nej, svarar han med
ett förnöjt leende.
Vilket är det bästa verktyget i

Vilka säkerhetsåtgärder har du
vidtagit för att skydda integriteten hos Zaloonens invånare?
IT Burnz: - Vi ställer inte upp dörren längre, pga. accessproblem!

photoshop?
PR Bonzai: - Jag använder Paint ;)
Bucket-funktionen.

Vi i Zenith vet inte om han verkligen missförstod frågan
så mycket eller om han bara är IT-chef. Vi gissar på det
senare.
Mac eller windows?
IT Burnz: - Windows så man kan köra Digiflisp! Linux är
förjävligt.
Hur ska du göra för att komma i närheten av bArn och
Zemis bidrag till Zaloonenfonden?
ZC Reinard:- Ta förebyggande
deppavdrag av folk som ska hyra
Zaloonen[s interiör, tack] och
avdrag för fler saker! T.ex. för att
ställa rakorna på fel håll, ta för
mycket Ajax eller vara allmänt
jobbig.

baren aldrig lär sig.

Hur tänker du utveckla dryckesutbudet på Gasquen/ pubrundan?
ØC Tamagutti: - Ta in den kritik
jag
fick i mig. Mer rolig öl som inte är
så vanlig att se på krogen (högre
alkoholhalt). Det ska vara olika
varje gång så att de som jobbar i

Hur går det med omställningen från den hårda PR-kulturen?
ØC Tamagutti: - Mindre naket men mer sex.
Vilken är den godaste ölen?
Efter en lång stund av förvirring och ångest svarade Tamagutti
- ”Innis & Gunn Rum finish”
något han senare försökte dementera och ändra till Erdinger Weissbier. Zeniths slutsats är att han inte har någon
favoritöl utan dricker cider.
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Vilken trerätters middag skulle du
göra om du hade 20:- i budget?
Q dB: - What de fak! Jaa…
- buljongsoppa till förrätt, 0:- fläskkarre+potatis till huvudrätt,
20:- plockade bär till efterrätt, 0:- Db kan!
Vilket är det bästa köksredskapet?
Q dB: - Kniv… (ondskefullt leende) man kan göra mycket
med kniv.
Fisk eller kött?
Q dB: - Till andra kött till mig själv fisk!

Vad är det viktigaste med en Zittning?
KC Tjipp: - Att den är bra! Och att
dom har roligt. Och att det är Gôtt.
Hur gör du för att få inspiration
om du måste hitta på något roligt?
KC Tjipp: - Se mig omkring och
titta på de andra när de jobbar, det
brukar få mig att skratta. Kanske ta
ett dB-citat.
Tidigare Kalazchefer har förutom att vara snygga och
coola även varit väldigt smarta. Hur hade du hanterat
ett problem av detta slag?
KC Tjipp: - Det går inte! Kan man inte bara byta plats på
bitarna?
//Roach

Nu har jag
fått nog!
-Farmor
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Zenith mini Recensioner - Tågaktiviteter
Att vara passiv på tåget är inte kul. Så vi har testat saker som man kan göra
Flörta.
Om du av ett mirakel råkar hamna bredvid någon som
du är förtjust i så kan du på ett smidigt sätt försöka
sätta in en stöt på hen. Detta kan sluta på många sätt
men efter att ha testat många gånger så kan jag säga
med statistik som fakta att det nästa alltid slutar upp i
pinsam tystnad. Om detta beror på för att testaren
aldrig kom på något bra att säga och alla diskussioner
nästan alltid handlade om vädret eller liknande
tog undersökningen aldrig upp.
6/10

Spela spel.
Att ta fram sin 3DS eller PSP på resan är orsaken till varför
man skapade dem och efter hårt testande så kan jag med
säkerhet säga att det både är skoj att spela och det får tiden
på tåget att bara flyga förbi. Dock så är dessa maskiner och
spel dyra vilket leder till att dem äter upp kontanterna likt
ett bortskämt syskon äter upp din godisgömma. Var även
på er vakt att många kommer försöka se vad som försiggår
på er skärm vilket kan leda till konstiga situationer för att
personen bredvid har flyttat sin tyngdpunkt lite väl för nära er
8/10

Ett steg närmare kärlek, tillfredställande.

Skoj, Härligt med en paus från allt pluggande.

Svårt att komma bra saker att säga, tystnad, hon
kommer aldrig förstå att jag älskar henne.

Dyrt, folk blir lite för nyfikna, lätt att missa sin station.
Sova.
Då man är trött efter en hård kamp för att ta sig upp
ur sängen eller efter skolan så är det kanon att ta sig
en tupplur och känna sig en aning mer utvilad då
man når fram till sitt mål. Det är bara att sätta en
timer på mobilen sedan så kan man sova tills
tågpersonalen skämmigt är tvungna att skaka liv i dig
för att kolla dit färdbevis medans du mumlar halvdött
mot dem med saliv hängandes ur käften.
9/10

Sova ofrivilligt.
Som att sova fast du vaknar upp någonstans i Alingsås med en
kontrollant som frågar efter färdbevis och allt du har är ett
månadskort som inte räcker ditt så du får snällt gå ut och
vänta på ett tåg som går i motsats riktning med en papperslapp
som kommer dränera 1200kronor från ditt sparkonto.
2/10
Du minns inte om någon tog på dig medan du sov.
Jobbigt, pinsamt, dyrt.

Får en chans att ta igen missad sömn.
Det är synd om tågpersonalen, om du 		
snarkar

Spela banjo.
Allas favoritsyssla att göra på kvällen, i duschen
eller då man bara känner sig uttråkad, så varför
inte göra det på tåget. Det visar sig att göra det
på tåget är en av dem idéerna som känns
genialisk medans man håller på men katastrofal
så fort cirkusakten är över. Jag kommer aldrig
att glömma deras vilsna blickar dem gav mig
då jag stirrade in i ögonen på dem som satt mittemotmedan jag körde flöjt Hero™
på expert till låten Your Heaven, My Hell
av Kreator.
1/10

Läsa.
Om man bortser från hur ohippt det är att läsa så är det faktiskt
ett bra tidsfördriv som både hjälper den grammatiska förmågan
efter att ha vant sig med sitt skype slang och gör att man får
utmana fantasin med en spännade historia. För dem som tycker
det är tråkigt att läsa böcker så finns det även serietidningar och
manga som man kan läsa istället. Enda problemet är hur man
ska ta med sig dem. Antagligen med en dyr läsplatta eller genom
tunga böcker.
10/10
Man lär sig, många spännande historier att läsa,
man känner sig smart av att läsa.

Det är min hemliga fetisch att göra det offen
tligt.
Vilsna blickar, gråtande barn, prick i brottsreg
istret, pinsamt att städa upp efter sig.

Böcker är tunga och tar mycket plats, läsplattor är dyra.
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//Legolaz
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Tentaresultat

Ett nytt Zenith har fått äran att söka upp Zätas mörkaste hemligheter, kuggstatisken från tentorna i julas.
Men till vår förskräckelse har inte en ända av Z3:ornas tjejer kuggat TEK071. Har kursplanen blivit bättre?
Var examinatorerna för snälla? Något måste göras till nästa år och Zenith är inte rädda för att smutsa ned
sina egna händer för att få fram bra resultat. Vi tar i alla fall en lättnande suck över att prestationerna i de
övriga kurserna har hållit normal standrad.
TDA540
TEK071

TMV138

RRY135

Resultaten kommer ifrån både tjejer och killar. Mer detaljerade resultat ska läggas upp på Zeniths sida.
//Palm
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