
Hej alla AFI-vänner! 

AFI:s julfest gick av stapeln den 5 
december. Precis som 2016 avnjöt vi 
det goda julbordet på Björnögården.  

Bilder från evenemanget fanns i förra 
numret av AFI-bladet. 

Just nu håller vi på med sammanställ-
ning av alla idéer i suppdraget åt 
ABB Research. Rapporten är också 
under arbete.  

Öppet Hus-träffarna på tisdagar, 
kl. 15 - 17 c:a, har nu kommit igång 
igen efter helgerna. Varmt välkommen 
du också! 

Vår hemsida fylls på undan för undan 
med material.  www.afi-vasteras.se/ 
Sture Holmgren är ansvarig. 
 

 

Välkomna till ännu en toppenkväll 
på vår klubbafton  den 23:e januari.  
Se rutan här bredvid.  
Passa samtidigt på att kolla in läget i 
verkstaden. 

 Arne Gustafsson, ordf. och redaktör. 

Ordföranden har ordet: 
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Välkomna till vår nya lokal, Flottiljgatan 61, ute på Hässlö. 

Klubbafton med föredrag,  
tisdagen den 23 januari 

 

Öppet Hus som vanligt från kl. 15,  

kaffe och smörgås kl. 17:30 
 
 

Föredrag kl. 18:00 

Magnus Ahlbäck,  

grundare och VD,  

Tau Beräkning AB, 
 

berättar om företagets verksamhet som 
är beräkningar och simuleringar.  

Han ger exempel på vad som är möjligt 
idag och i framtiden. 

Tau Beräkning uör tekniska beräkningar för a� garantera  

produkters säkerhet och kvalitet, förkorta utvecklings�der samt 

komple�era provning. De har lång erfarenhet av a� arbeta med 

beräkning och simulering inom  hållfasthet (FEM) och strömning 

(CFD). 

Bland kunderna märks ABB, Alstom,  
Bombardier och Avure m.fl. 

Välkomna till ännu en högintressant klubbafton! 
Tisdagen den 23 januari:  
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe. 
Klubbafton:  
Förtäring 17:30  
Föredrag kl. 18.  Se annonsen! 
 

Tisdagen den 30 januari:  
Öppet Hus kl. 15-17 c:a. Kaffe. 
 

Tisdagen den 6 februari:  
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe. 
 

Tisdagen den 13 februari:  
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe. 
Styrelsemöte kl. 17. 
 

Tisdagen den 20 februari:  
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. 
 

Tisdagen den 23 januari:  
Öppet Hus kl. 15 - 17 c:a. Kaffe. 
Klubbafton:  
Förtäring 17:30  
Föredrag kl. 18.   

Kalendern 


