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Medlemsmöte och studiebesök med Värmländska
Ingenjörsföreningen hos Svenska Rayon Museum i Älvenäs tisdag
1 oktober kl. 1600

Vänner medlemmar i Värmländska ingenjörsföreningen!

Höstens första ak vitet blir e  medlemsmöte och studiebesök på Svenska Rayon
Museum på Ingenjörsvägen 6 i Älvenäs, dit vi är välkomna kl. 16 måndagen den 1
oktober.

Jag vet a  jag i en del andra sammanhang har skyltat med Wasabröd som besöksmål den
1 oktober, men tyvärr har hinder dykt upp i Filipstad den dagen, varför vi får skjuta på det
besöket ll vecka 42 eller 43. Jag återkommer med den kallelsen.

Vi har dock e  fullgo  alterna v i form av ovan annonserade besök hos Svenska Rayon
Museum i Älvenäs. Där kan vi se fram emot en beskrivning och en intressant epok i
Värmlands industrihistoria.

Tyvärr är lokalerna är ganska trånga på Museet och därför deltagarantalet begränsat ll
20 personer. Eller med andra ord anmäl er så snart som möjligt. Jag har e  lö e a  vi kan
göra y erligare e  besök någon närliggande dag.

Med en uppväxt i Vålberg är jag visserligen inte helt opar sk men jag kan lova er
intressanta inblickar en epok i värmländsk industrihistoria och i vilka banor man tänkte för
a  förädla svenskt trä när drivkra en primärt var a  säkra landet en försörjning av tex l i
e  avspärrningsläge under andra världskriget. 

Sam digt ger besöket en intressant och tankeväckande vinkling av hur
hållbarhetsbegreppet nu som då lever kvar med olika tolkningar beroende på den aktuella

dsandan.

Ni/vi är alltså välkomna ll Svenska Rayon Museum sdag 1 oktober kl. 1600.

Vi ordnar samåkning från Shellmacken vid Nobelplan i Karlstad kl. 1530
Håkan Lillsjö har lovat koordinera samåkningen. Anmäl ll honom om Ni önskar skjuts
eller har plats för passagerare
hakan.lillsjo@invent.nu
mobil 070 – 621 93 93
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Jag ordnar samåkning från Säffle 1530.

Välkomna ll e  intressant och givande besök och möte!

Anmäl Er enl. nedan ll mig snarast och med i aktuella fall kopia ll Håkan

Anmälan på telefon 070 - 651 50 07 eller, helst,
genom e-post perokers n.jonsson@telia.com

Per Jonsson
perokers n.jonsson@telia.com
Ordf. Värmländska ingenjörsföreningen
www.varming.se
070-6515007
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