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Ordföranden har ordet:
Hej alla AFI-vänner!
Dags igen för en ny klubbafton med
ett högintressant föredrag! Se info i
gula rutan här bredvid.
Dessutom inbjudan till årets julfest
enligt tidigare utskick från Bengt
Lönnerberg. Se inforutan om festen!
På vår förra klubbafton den 24 oktober
fick vi träffa 2017 års SKAPAprisvinnare i Västmanland, i kategorin
”Framtidens innovatörer” Christian
Naccache. Han berättade hur han fick
idén och hur han gick från idé till prototyp och kontakterna med ALMI som
ledde till deltagandet i pristävlingen
och vinsten. Hans produkt är inte bara
en apparat för att räkna in- och utpasserande från restauranger och liknande
tillställningar, utan ”grejen” med det
hela är analysprogrammet som är
kopplat till apparaten. Där får man
fram all tänkbar statistik över antalet
gäster vid olika timmar och kan därmed anpassa bemanning, annonsering
etc. Framtiden ser ljus ut! Det var ett
mycket uppskattat föredrag!
Ett nytt IDÉ-banksuppdrag åt ABB
Research är i full gång. Det handlar
om limning av en folie mot annat
material. Vill du bidra och hjälpa till i
uppdraget, kom till nästa Öppet Hus!
Vår hemsida börjar så smått att ta
form. Adressen är
www.afi-vasteras.se/
Sture Holmgren är den som jobbar
med sidan.
AFI bildades 1987. Undertecknad tog
1988 initiativ till AFI-bladet och
första numret kom ut i januari -89.
Under många år skrev jag bladet, kopierade det på Research med VD:s tillåtelse, adressmärkte m.h.a. Bo Hemmingson och vi distribuerade, internt
ABB och externt.
När jag så småningom avgick ur styrelsen och inte längre var aktiv så låg
bladet nere efter 2007. Info spreds på
andra sätt.
När jag blev hårt engagerad igen p.g.a.
flytten och därmed aktiv i styrelsen
återupptog jag bladet och gav ut det i
pdf-form. Mer om den moderna varianten på sidan 2.
Arne Gustafsson, ordf. och redaktör.

kaﬀe och smörgås kl. 17:30

Föredrag kl. 18:00:

Arne Löfgren,
en av grundarna av Q-Tagg, och ansvarig för
Technical Support, berä)ar om företaget som
utvecklar bränsleeﬀek*va lösningar för marint
bruk. Resan, tekniken, produkter, nuläget m.m.
Arne är förresten medlem i AFI!

Välkomna ll en intressant klubba on!

Välkommen till vår traditionella, trivsamma

tisdagen den 5 december kl. 17:00.
Förra årets julfest blev mycket lyckad med god mat
så vi har återigen bokat in oss på

Björnögården
Det blir ett litet gående julbord samt lekar och gåtor.
Medlemmar betalar endast 100 kr kontant vid entrén.
Anmäl dig till Bengt Lönnerberg på
Öppet Hus-träff eller via e-post: 021803055@telia.com
eller via telefon 021-80 30 55
SENAST söndagen den 3 december.
Ta med dig en eller flera böcker som du lägger på bokbordet.
Vid slutet av kvällen får du välja ut de böcker du vill ta med dig hem!

Mer om den moderna varianten av
AFIAFI-bladet:

När jag återupptog AFI-bladet för att
hjälpa till att sprida information om
vår aktiviteter så letade jag efter gamla
nummer i min dator och hittade att det
senast utgivna bladet hade nummer 66.
Därav började jag numrera AFIbladet.pdf från 67. Under 2016 har
jag gett ut 4 nummer, och under 2017
hittills 7 nummer, tillsammans alltså
11 utgåvor. Senaste var ju nr 77. Detta
nummer skulle alltså vara nummer 78.

Ett kodlås till kontoret/biblioteket
visar sig vara en kostsam historia.
Därför prövar AFI, genom Bengt, att
köpa ett betydligt billigare lås på
nätet.
Att köpa på nätet är ju vanligt numera, så det är absolut värt att pröva.
Kolla in kalendern härintill och
notera viktiga datum i din egen
kalender så att du inte missar något!

Nyligen hittade jag att den senast
utgivna papperstidningen hade
nummer 92! Den gavs ut i slutet på
2007.
Det betyder att det nu aktuella numret egentligen är nr 104!
Arne, redaktör

Vi hoppas att allt fler AFI:are skall hitta ut till nya lokalen,
så här kommer nu återigen kartan med vägen till Flottiljgatan 61 (symbolen ”1” på kartan).

Kalendern
Tisdagen den 28 november:
Öppet Hus kl. 15-17 c:a. Kaffe.

Klubbafton:
Förtäring 17:30

Föredrag kl. 18. Se sidan 1.
Tisdagen den 5 december:
JULFEST på Björnögården kl. 17.
Tisdagen den 12 december:
Öppet Hus kl. 15-17 c:a. Kaffe.
Tisdagen den 19 december:
Öppet Hus kl. 15-17 c:a. Kaffe.
Tisdagen den 26 december:
Annandag Jul. Ingen AFI-aktivitet.
Tisdagen den 2 januari:
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe.
Tisdagen den 9 januari:
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe.
Styrelsemöte kl. 17.
Tisdagen den 16 januari:
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe.
Tisdagen den 23 januari:
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe.

Klubbafton:
Förtäring 17:30

Föredrag kl. 18.

Styrelsen
Ordförande: Arne Gustafsson
0732 00 67 08
Vice ordförande: Bengt Lönnerberg
021 80 30 55
Sekreterare: Börge Lindén
Kassör: Nils-Ove Lindberg
Datoransvarig: Rikard Lundgren
Hemsidesansvarig: Sture Holmgren
Teknik i skolan: Ove Kullborg
Ledamot: Håkon Wikse
Suppleant: Bo H. Hemmingson
Suppleant: Pavel Kolavcic

Vår nya postadress är

Välkomna till vår nya lokal hälsar styrelsen.

AFI, ABB Free Innovators
Flottiljgatan 61
Box 10
721 31 Västerås

