Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen.
Inbjudan till studieresa 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och
Läkare för Miljön.
Vid avslutningen av förra årets succéartade studieresa på Västkusten lämnades bollen över
till oss i Mälardalen för en eventuell fortsättning på sviten av studieresor i samarbete mellan
systerföreningarna IfM och LfM. Nu har en arbetsgrupp under vintern knåpat med ett
program som inte är helt spikat men ändå så pass färdigt att vi anser oss kunna bjuda in de
ärade medlemmarna till årets upplaga. Deltagarantalet är begränsat till 30, främst p gr a
båttransportkapacitet. Turordning i tid gäller.

Program
Fredag 14 juni.
Vi startar från parkeringen vid Södertälje Syd med avfärd kl 08. Vi åker i 2 minibussar samt
ett par privatbilar. Flera hotell och vandrarhem finns i centrala Södertälje för de som
kommer långväga. Annars finns ju pendeltåget från Stockholm. Det går flera bussar mellan
Centrum där hotellen ligger och Södertälje Syd. Pendeltåget går också, men tyvärr måste
man byta i Södertälje Hamn

Askölaboratoriet…
Ligger på Askö söder om Trosa och drivs av Stockholms Universitet. Vi åker med turbåtar
från Uttervikshamnen kl 09. Forskningschefen Tina Elfwing har lovat att guida oss runt och
informera om pågående forskningsprojekt. Vi medför kaffe och lunch och beräknas vara åter
vid Uttervikshamnen 12.30 varefter vi hastar vidare till…

Scania i Södertälje.
En av de stora tillverkarna av lastbilar, bussar och fasta motorer med världsomspännande
verksamhet. Man har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning inriktad på bl a
miljövänliga transporter, förarens miljö och artificiell intelligens. Det är en stor ynnest att vi
får komma in och ta del av utvecklingsidéerna som har stor betydelse för att skapa ett
hållbart samhälle där transportbehovet blir fortsatt stort.

Övernattning på Sigtunastiftelsen.
En klosterliknade anläggning med ljusrosa byggnader med rosengård, bibliotek, vackra
sällskapsrum, kapell och meditationsrum. Se vidare: sigtunastiftelsen.se God middag och
information om stiftelsen som har en omfattande kulturell verksamhet. Eventuellt liten
kvällsmusik.
Lördag 15 juni.
Avfärd vid 9-tiden. Var och en betalar för övernattning och middag.
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det pågår ett försök att rena avloppsvatten från sjukhuset från framför allt läkemedelsrester
med ozon. Projektledaren Josef Järhult informerar och demonstrerar. Eventuellt medverkar
också tillverkaren Ozonetech.
SLU i Ultuna.
Eventuellt hinner vi med ett besök på Sveriges Lantbruksuniversitet där många ur
miljösynpunkt intressanta forskningsprojekt äger rum.
Bee Urban.
På taket på det omfattande kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm i Stockholm finns
en stor stadsodling. Där äter vi lunch och får en demonstration av stadsodlingen.
Avslutning cirka 15.30 på Centralen i Stockholm.
Anmälan på bifogade blankett senast 15 maj.
Anmälningsavgift 800 per person, vilket täcker hyra av minibussar, kaffe, lättlunch på
fredagen, båttransporter och visningsavgift på Askö och Bee Urban. Till detta kommer
övernattning, middag och lunch på lördagen, cirka 1500 per person.
Välkomna till en spännande studieresa i fagraste försommartid!
Sven Blomqvist LfM och Pelle Sunnercrantz Ifm
070-5336277
070-6440077

