
Hej alla AFI-vänner! 
Sommaren har försvunnit, och vi är 
inne i hösten med full fart. 

De trevliga seniorträffarna med Öp-
pet Hus på tisdagarna, kl. 15-17 c:a, 
fortsätter oförtrutet. Välkomna! 

Välkomna också till klubbafton  
enligt info här t.h. 
 

Bland föreningsärenden denna kväll 
finns bl.a. en enkät om uppdragsgivare 
till Idébanken, kartläggning av tänk-
bara föredragshållare samt förslag på 
studieresa i höst. 
 

Vår hemsida: www.afi-vasteras.se 

 

Notera i din kalender även novem-
bers klubbafton enligt inforutan här 
till höger. 
             Arne Gustafsson, ordf. och redaktör. 

Ordföranden har ordet: 

 ABB Free Innovators, Västerås          Nr 114 oktober 2019 

AFI-bladet  

Vår lokal finns på Flottiljgatan 61, ute på Hässlö. 

Kolla in kalendern härintill  
och notera dessa datum i din  

kalender så att du inte missar något! 

 

Tisdagen den 22 oktober 

Seniorträff och Öppet Hus kl. 15 - 17:30. 
 

Klubbafton med föredrag!  
Kaffe och smörgås serveras från kl. 17:30 

 

 

Kl. 18:00: Vår egen medlem 

Stig Blomberg 

berättar om  

Innovationer genom ständiga 

förbättringar! 

Han kommer att berätta om sitt Innovationstorn, 

och han kommer att ge oss en massa  

inspiration, verktyg och idéer.  

Hjärtligt välkomna till ännu en garanterat givande kväll !!! 

Kalendern 
 

Tisdagen den 22 oktober:  
 

Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17  
Klubbafton: 
Förtäring 17:30. Föredrag kl. 18.  
Se rutan här intill! 
 

Tisdagen den 29 okt. + 5 november: 
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17  
 

Tisdagen den 12 november:  
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

Styrelsemöte kl. 17-18:30 c:a. 
 

Onsdag/torsdag 13-14 november: 
Studieresa Ångströmlab. + företaget 
Chromogenic???  
 

Tisdagen den 19 november: 
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

 

Tisdagen den 26 november: 
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

Klubbafton: 
Förtäring 17:30. Föredrag kl. 18.  
Se rutan här intill! 
 

Tisdagen den 3 december: 
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

 

Tisdagen den 10 december kl. 17:00 

AFI:s Julfest! 

Du kan enkelt ta bussen �ll AFI! 

Linje 2 går var 10:e minut. 

Hållplats ”Eskadergatan”. 

Klubbafton  
tisdagen den 26 november kl. 18! 

Vi får veta mer om kortbedrägerier och IT-säkerhet, 
hur vi skyddar oss mot bedragare m.m. 

Polisens utredare, Björn Sidenhjärta,  
är den som guidar oss denna kväll. 

Notera i din kalender redan nu! 


