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Ordföranden har ordet:
Hej alla AFI-vänner!

Tisdagen den 25 februari

Seniorträffarna med Öppet Hus
på tisdagarna, kl. 15-17 c:a, fortsätter
oförtrutet. Alla är välkomna att vara
med!

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

El-rummet och dator-rummet används
ytterst litet har vi kunnat konstatera.
Samtidigt är våra prylar lite ålderstigna,
så styrelsen har beslutat att röja ut en hel
del. Ett resultat av röjningen såg vi på
förra klubbaftonen den 28 januari, då vi
auktionerade ut ett antal prylar till de
församlade medlemmarna. En ny auktion
planeras till nästa klubbafton, den 25
februari. Se info här t.h.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17:30

Välkomna till nästa klubbafton!
Kolla in vår hemsida på
www.afi-vasteras.se Bidrag till sidan
eller synpunkter och önskemål till
sture.holmgren1937@gmail.com

Kalendern
Tisdagen den 25 februari:
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17
Klubbafton:
Förtäring 17:30.
Auktion 18:00
Föredrag kl. 18:30.
Se rutan här intill!

Klubbafton!
Kl. 18:00: Auktion på el-prylar

Kl. 18:30 Föredrag
om ABB Control Products nya

High Power Laboratory for
Low Voltage Products
Chefen för labbet, Espen Mathisen, berättar först
lite om sig själv och ABB-enheten Control Products.
Sedan ger han oss bakgrunden till det globala
Laboratoriet och historien om dess tillkomst.
Han berättar vilka kapaciteter som labbet har,
(High Power!) vilka prov man utför och
vilka produkter som provas.
Han ger oss också en glimt av labbets framtid
och vilka möjligheter som öppnas.
Som vanligt, utrymme för frågor!

Välkommen ll en mycket intressant a on!
Styrelsen för AFI

Tisdagen den 3 mars:
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17
Tisdagen den 10 mars
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17
Styrelsemöte 17:00 - 18:30 c:a.

Kolla in kalendern härintill
och notera dessa datum i din
kalender så att du inte missar något!

Tisdagen den 17 mars:
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17
Tisdagen den 24 mars:
Seniorträff, Öppet Hus kl. 15-16:30
Kaffe o smörgås 16:30
ÅRSMÖTE KL. 17.
Föredrag av ABB Corporate
Research VD, Mikael Dahlgren
Tisdagen den 31 mars:
Seniorträff med Öppet Hus kl. 15-17
Flera studiebesök är inplanerade under våren. Vi återkommer med
platser och tider!

Du kan enkelt ta bussen ll AFI!
Linje 2 går var 10:e minut.
Hållplats ”Eskadergatan”.

Vår lokal finns på Flottiljgatan 61, ute på Hässlö.

Kallelse till årsmöte!
Tisdagen den 24 mars kl. 17:00.
Fika 16:30.
Efter mötet föredrag av Mikael Dahlgren,
VD ABB Corporate Research.

Klubbaftonen den 28 januari handlade om
auktion på el-prylar

Nytryck av en ledare i ett AFIblad från 2002 av dåvarande
ordföranden Bo Hemmingson.

Det var 10-12 medlemmar som deltog denna kväll. En hel del av de
framplockade prylarna fann nya ägare. Andra, ointressanta saker,
rena skrotet, vidarebefordrades senare till Återbruket.

VARFÖR MEDLEM?

På klubbaftonen den 24 mars är det
årsmöte med sedvanliga förhandlingar och
val!
Efter årsmötet kommer Mikael Dahlgren, VD
för ABB Corporate Research, att gästa oss.
Förhoppningsvis får vi då veta mer om uppdelningen av
det gamla Research i tre delar, och vad ABB-delen forskar om just nu och i framtiden.

På klubbaftonen den 28 april hoppas vi att
kunna engagera Lars Mjörning att berätta
om Industrihistoriska Föreningen och dess
samlingar av produkter och annat intressant från ASEA-tiden. Mer info senare.

Hög tid att betala medlemsavgiften
för 2020!
Skicka 150:- till AFI:s plusgiro 484 99 58 - 6.
Ange ditt namn samt ”Medl.avg. 2020”
Utdrag ur stadgarna:
§3 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för nästkommande kalenderår bestäms vid ordinarie årsmöte.
Medlem som inte erlagt medlemsavgiften före februari månads
utgång efter påminnelse anses ha utträtt ur klubben fr.o.m. 1:a
mars.

Vad vill Du läsa om i AFI-bladet? Har Du tips och idéer om artiklar,
nyheter, uppfinningar, kreativitet, små och stora händelser, projekt på
gång m.m., m.m.? Vad gör just du? Vet du någon som håller på med något
intressant projekt? Tipsa redaktören! Alla tips, små som stora, är mycket
välkomna!
Just Du kan bidraga till att sprida information i föreningen. Har du frågor eller
åsikter om något? Ring eller skriv till redaktören!
arne.m.gustafsson@hotmail.com

0732 00 67 08
Arne Gustafsson

Varför skall man vara medlem i AFI?
Jo, därför att föreningen samlar upp
personer, inom ABB och de med ABBförflutet, i Västerås med omnejd,
personer som tycker om problemlösning
och som har visat vilja och förmåga att
lösa tekniska problem.
Vad har föreningen idag att erbjuda
Dig som vill vara medlem?
+ Föreningen ger dig tillgång till
likasinnade personer. Personer som är
garanterat generösa med att lyssna på
Dina idéer och delge dig sina kunskaper
och erfarenheter.
+ Föreningens erfarna medlemmar
ställer upp med rådgivning när Du vill
gå vidare med Din idé till prototyp,
mönsterskydd eller patent.
+ Du erbjuds samvaro under
kamratliga former i en trevlig
klubblokal.
+ Du får tillgång till verkstaden samt
el- och elektronikrummet i klubblokalen, såväl på dagtid som kvällstid.
Där kan du tillverka prototyper av olika
slag. Där finns det även en del
”slöjdvirke” att använda. Du kan t.ex.
svetsa, slipa, svarva och löda i en
utsträckning som Du kanske inte kan
göra hemma på köksbordet eller i
garaget.
+ Du kan deltaga i idébanksarbete.
Det innebär att arbeta i en grupp för att
tillsammans lösa ett förelagt problem.
Detta är en stark tradition inom AFI.
Medlemmarnas kunskap och erfarenhet
har firat stora framgångar genom åren.
+ Du får tillgång till ett sjutusans Go
med starka medlemmar som ständigt vill
förbättra
villkoren
för
kreativa
människor i samarbete.
Varför skriver nu ordförande för
föreningen om det ovanstående?
Jo, därför att jag känner en sådan
fantastisk glädje över det som hittills
åstadkommits inom föreningen! Det går
helt enkelt inte att hejda mig när jag vill
berätta om allt det positiva i
medlemskapet.
AFI har funnit en förenings- och
verksamhetsform som gör alla till
engagerade och entusiastiska medlemmar. Medlemmar som är beredda att
när som helst offra tid och själviskhet
när något i föreningen skall bli uträttat
till det gemensammas bästa. Detta visas
dagligen i de bestyr vi just nu har med
iordningställandet i vår nya lokal.
Bo

