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Velkommen tilbage efter sommerferien. Husk at nyde de sidste sensommerdage inden løvfald. Industriben har som lovet været et smut
forbi Thailand for at lave vigtig research om nye medie videnskabelige teknikker og konstruktion af volleynet. Vi har herfter konkluderet at
IKOL’s volleynet er yderst solidt
konstrueret, og at nutiden kræver
industribens tilstedeværelse online.
Fremover kan du derfor også få dit
fiks af betonslottets vigtigste nyheder på IKOL’s facebookgruppe.
Tanken er at breaking news kan
ukomme med det samme, der er
mulighed at uploade billeder og kollegianere kan give feedback og
kommentere indlæg.

Vokseværk
Industribens redaktion er vokset
siden sidst og tæller nu 5 gæve
journalister, skribenter og fotografer.
Vi håber derfor i vil tage godt imod
Ida (Adam) og Mathilde (Adam).
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Festnyt
Sommeren bød på IKOL’s største
fest nogensinde overhovedet ÅRSFESTEN! Industriben vil gerne
benytte muligheden for at sige tak
for nøgenløb, dans og god stemning. I lørdags galt det så den store
alkodyst hvor 4A og datalogerne løb
med sejren – tillykke! Den næste
store fest, vi går i møde, er årets
IKOL julefrokost. Meld dig til sammen med dine naboer inden den 30.
november.
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Krimispalten
Et af de mindre festlige indslag over
sommeren, var serieindbrud på 1B.
Rådet tager sagen meget alvorligt
og fik gennemtrumfet sikkerhedspakke 1.0, til bestyrelsesmødet d.
31. oktober. Kriminyt kan løbende
følges på IKOL’s facebookside.
Grønt IKOL
Som de fleste af jer nok ved har
IKOL fået et nyt udvalg - miljøudvalget. Derimod er det nok de færreste,
der ved hvad det egentlig skal bruges til. Industriben vil nu løfte sløret
for hvad der sker i det grønne udvalg.
Grønt IKOL vil lave et samarbejde
med grønne NGO’er, virksomheder
samt en masse andre københavnske kollegier. Der skal laves events,
konkurrencer og udforskes hvordan
vi kan lave vores kollegie smartere,
mere effektivt og sejere. Det sker
bl.a. ved, på sjove og interessante
måder, at informere kollegianere om
hvordan man kan blive bedre til at
leve grønnere, samtidig med man
både sparer tid og penge!
Indtil videre er der indledt samarbejdsmuligheder med Københavns

Kommune, Novozymes, forfatteren
bag kogebogen ”Stop spild af mad”,
og mulighed for flere. Grønt IKOL
arbejder også på at få industrikollegiets bestyrelse til at lade besparelser komme kollegianerne til gode, I
form af nyt, sejt og bæredygtigt stuff
på IKOL.
Grønt IKOL er åben for alle interesserede, og håber I vil bidrage til de
nye fede tiltag. Der afholdes nyt
infomøde i November, kom og hør
hvad du kan bidrage med!

