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HMS-runden avsluttet, men ..
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Forskningsdagene (ved Signe)
Marineholmen barnehage og sykkelparkering
Ivan Viola har blitt fast ansatt som førsteamanuensis (associate professor) i visualisering fra
1.oktober. Gratulerer, Ivan!
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… men vi holder på å skrive rapport. Vi traff ikke alle på kontoret. Hvis noen har saker de
ønsker å ta opp, kan de alltid ta direkte kontakt med Signe, Marc eller Liljan.
Posten går som vanlig.

6-7 oktober i Ulvik. Ekspedisjonen vil være stengt.

Vi planlegger en instituttlunsj 21. oktober. Tema er regnskap, budsjett og økonomi.
Noen har sikkert lagt merke til at det ikke har vært gruppekontaktmøter i det siste. Dette er på
grunn av mangel på viktige saker. Kom gjerne med innspill til saker til et eventuelt
gruppekontaktmøte. Bioinformatikkprosessen vil komme i gang etter neste fakultetsstyremøte
(15.10) og kan bli en slik sak.
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Informatikk deltok for første gang med egen stasjon på forskningsdagene i Bergen 19. og
20.september på Festplassen. Mer om vår stasjon finnes her:
http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=49
Her hadde vi også en spørrekonkurranse med fine premier, og vinnerne ble invitert til
instituttet uken etter, se: http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=371
Følgende personer gjorde en kjempejobb (både dag og natt) for å få dette til:

leder av formidlingsutvalget, professor Magne Haveraaen, sammen med stipendiatene Joakim
Grahl Knutsen, Anya H. Bagge og Martin Vatshelle. I tillegg bør innsatsen til overingeniør
Haakon Nilsen og studiekonsulent Siv H.Erstad berømmes, sammen med masterstudentene
som ble hyret inn for å hjelpe til med å bemanne stasjonen.
Oppsummert er vi svært fornøyd med vår deltakelse og vi får tenke igjennom om det skal
gjøres noe liknende de kommende år (men da bør selve arbeidet starte tidligere..)
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Fra Carina Takseth (carina.takseth@gcrieber.no]):
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HAR DU BARN I ALDEREN 0-6 ÅR?
Vi har gleden av å tilby våre leietakere å søke en helt ny barnehage på Marineholmen.
Les mer på www.marineholmen.com

Sykkelparkering i Allbruksbygget, se http://www.marineholmen.com/mholmen/main.nsf/
Fra 03.11.2008. Følg lenken ”For leietakere”. Se bildet over. Dusj-in dusj-out fasiliteter.

