
Hej alla AFI-vänner! 
Seniorträffarna med Öppet Hus  
på tisdagarna, kl. 15-17 c:a, fortsätter 
oförtrutet. Alla medlemmar som har 
möjlighet till en stunds ledighet på 
eftermiddagen är mycket välkomna! 
Vi fikar och diskuterar olika ämnen, 
både föreningsangelägenheter och 
annat. Vi löser problem och klurighet-
er såväl som världsproblem. Ofta har 
någon medlem med sig en teknikpryl 
att visa och dissekera medan andra 
jobbar  nere i verkstaden. Välkomna! 

Välkomna också till klubbafton  
enligt info här t.h. 
 

Vår hemsida: www.afi-vasteras.se 

 

Se inbjudan till vår traditionella  
Julfest den 10 december på sidan 2. 
 

             Arne Gustafsson, ordf. och redaktör. 

Ordföranden har ordet: 

 ABB Free Innovators, Västerås          Nr 115 november 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 26 november 

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

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

 
 

Kl. 18:00:  

Problemen med  
brott mot åldringar 

 

Björn Sidenhjärta 
 

polisiär förundersökningsledare, 
 

berättar om hur kan vi skydda oss mot  
internetbedrägerier, ID-kapningar och  

andra brott. 
 
 

Detta är ju ett dagsaktuellt ämne.  

Hjärtligt välkomna till ännu en givande klubbafton !!! 

                                                 

                                                                         Styrelsen 

Kalendern 
 

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 

Extra styrelsemöte 16:30 - 17 c:a. 
 

Tisdagen den 10 december  
AFI:s Julfest kl. 17:00.  
Se inbjudan. 
 

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

med julfika. 
 

 

Uppehåll för Jul- och Nyårsfirande. 
 

 

Tisdagen den 7 januari 2020: 
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

 

Tisdagen den 14 januari kl. 17:00 

Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17 

Styrelsemöte 17:00 - 18:30 c:a. 
 

  
 

Du kan enkelt ta bussen �ll AFI! 

Linje 2 går var 10:e minut. 

Hållplats ”Eskadergatan”. 





Julfesten på Drottninggatan 24: 
De flesta av er hittar väl till Wärdshuset Jakobshöjden efter förra årets Julfest, men för säkerhets skull kommer karta här. 

Klubbaftonen den 1 oktober handlade om 
Brainstorming, eller s.k. spånskiva. 

Det var 8-10 medlemmar som deltog denna kväll. Mötet var senarelagt en 
vecka då det ursprungligen skulle ha ägt rum den 24 september. Kvällen 
inleddes med några olika klurigheter för att ”värma upp” hjärnorna lite. 
Därefter var första ämnet att spåna kring Täthetsprovning av läkeme-
delsförpackningar som produceras på löpande band. Här kom det fram  
några realiserbara idéer, bl.a. bubblor under vatten. 

Nästa ämne var det då aktuella problemet med feldoserade vägkurvor 
som orsakar avåkningar och i värsta fall frontalkrockar. Vägverket hade 
just redovisat hur många tusentals kurvor på de svenska vägarna som är 
feldoserade. Här kom det fram förslag på fysiska åtgärder såsom skyltar, 
fartgupp och rillor i vägen. Andra förslag var elektroniska lösningar med 
modernaste teknik såsom fartbegränsning, självkörande bilar som kan 
påverkas av elektroniska signaler strax före kurvan, eller via GPS. Det 
mest radikala var nog ändå förslaget om att ”låta frun köra”! 

 

På klubbaftonen den 22 oktober var vår 
egen kreative medlem Stig Blomberg man-
nen för dagen. 

Ämnet för föredraget var  Innovationer genom ständiga förbättringar. 
Stig berättade bl.a. om sitt Innovationstorn i Kungsör där det finns bl.a. 
en Idévåning och en genomförandevåning. Här drivs KFC (Kungsörs Fö-
retagsCentrum). Han berättade den fascinerande historien kring tornets 
tillkomst (ett f.d. vattentorn). Han berättade också om några tidigare en-
gagemang i affärsvärlden, bl.a. i Polen och Ryssland. Genom hela berät-
telse framkom exempel på problemlösningar och skapande av nya affärs-

Stig Blomberg inspirerar oss. 

                        Foto: Arne Gustafsson 

möjligheter. Han berättade om hur 
man kan få saker genomförda trots 
byråkrati och folk som säger ”det 
går aldrig”. 

Kontentan av de hela var att Stig 
inte bara är en innovatör utan lika 
mycket en entreprenör och på-

drivare som verkligen kan genom-
föra vad han föresatt sig. 

”Det finns ingenting som inte går 
att fixa”, eller mer positivt uttryckt 
”Allt går att fixa om man bara 
vill”! 

 


