Värmländska ingenjörsföreningen, medlemsmöten 2011 (utdrag ur 2012 års verksamhetsrapport)
Årets första medlemsmöte ägde rum hos Karlstad Energi AB, Hedenverket den 15 mars 2011. Vi
samlades 20 medlemmar och ytterligare 2 gäster för att ta del av en intressant presentation och
demonstration av driftchefen Lars Närman. Med den gångna vintern som referens fick vi aktuell
rapport om konverteringen av elvärmda bostäder till vattenburen fjärrvärme. En rundvandring
avslutade ett intressant studiebesök som gav oss en inblick i hur man på ett effektivt och miljövänligt
sätt producerar värme och el av avfall från hushållen, skogen och träindustrin. Man berättade även
om det stora projektet med en ny panna som nu blivit beslutat.
Årets andra medlemsmöte var traditionsenligt samtidigt årsmöte och avhölls med 18 deltagare i
Värmskog. Genom tillmötesgående från vår medlem Ingvar Björkström kunde vi utnyttja skolans
lokaler till vårt möte. Efter raskt avslutade förhandlingar återsamlades mötesdeltagarna för att
inmundiga de berömda räksmörgåsarna. Den sålunda stärkta församlingen bjöds därefter av vår
medlem Lars Liljestrand in till LM Ericssons minnesgård där han guidade oss i historiken på ett
synnerligen initierat och fängslande sätt.
Höstens första och årets tredje medlemsmöte var förlagt till Uddeholms AB i Hagfors.
Informationschefen och numera VIF‐medlemmen Sven Glans tog emot och presenterade företaget.
Han var sedan en stimulerande guide på en runda i bruket som visade både det senaste i modern
produktionsteknik och mera traditionell utrustning.
Årets sista medlemsmöte på ägde rum på Karlstads nya samlingspunkt, CCC, där projektledaren för
bygget Ulf Bemler från Byggbolaget i Värmland, tog emot oss. Till en kopp kaffe gav Ulf en
byggteknisk genomgång av projektet och hur man optimalt tillmötesgått alla önskemål från
hyresgäster och kommande användare. I en intressant rundvandring även bakom kulisserna visade
han på lösningarna i. Som ytterligare en programpunkt med byggnadsanknytning kåserade vår
medlem Inger Berggrén f.d. länsarkitekt om Värmländsk arkitektur inklusive industribyggnader.

