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Inbjuder till kombinerad 

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 
den 25-26 april 2018 

 
Kom och lyssna på intressanta föredrag om ny teknologi med 
fokus på barkning, flishuggning och sållning och betydelsen av 
dessa operationer för god massakvalitet. Var med när årets 
fiberlinjeoperatörer får sina diplom utdelade. Ta del av 
Mönsterås framtidsplaner samt hur de klarar att koka pinnflis 
och finfraktion i en och samma kokare och deras nya 
barkstyrning. Kom och dela dina erfarenheter och ta del av 
andras erfarenheter på den traditionella erfarenhetsträffen. 
Dessutom kommer du att få möjligheter att träffa nya och gamla 
kollegor i branschen. Träffen inriktar sig främst till operatörer, 
drift-, UH- och utvecklingspersonal. 
 

   

   
  

 
 

Anmäl Er redan i dag! 
(medlemmar går gratis) 

 

 
      Årets träff kommer att hållas  
     på Mönsterås Bruk Södra Cell 

Årets värdleverantörer är TeknoSavo och Raumaster 
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Preliminärt program  
 
 
Onsdag den 25/4-2018 
 
Ca 10:00  Kaffe och smörgås - mingel 
 
Ca 11:00  Välkommen av Fiberlinjekommittén och Mönsterås 
  
Ca 11:20 Vedgårdsteknik av TeknoSavo och Raumaster 

Barkning, flishuggning och flissållning, hårdvara och styrning, 
samt inverkan på kokningen och massans kvalitet 

 
12:30 Lunch 
 
Ca 13:30-15 Vedgårdsteknik fortsättning TeknoSavo och Raumaster   
 
Ca 15:00 Paus med kaffe 

 
Ca 15.30-17  Mönsterås, framtidsplaner, erfarenheter av ny barkstyrning, 

fliskvalitet/pinnfliskokning och koppling till massakvalitet 
 
19:00 Middag i Kalmar (TeknoSavo och Raumaster) med utdelning av 

diplom till årets certifierade fiberlinjeoperatörer (PoL) 
 
 

Torsdag den 26/4-2018 
 
 
Ca 09:30  Fiberlinjekommitténs verksamhet (FLK) 
 
10:00 Erfarenhetsträff – Tema operatörstillsyn 
  
12:00  Lunch 
 
13:00  Teknisk presentation av Mönsterås före bruksbesök  
 
13:30 Tur ute i bruket   
 
Ca 15:30  Avslut för bruksbesöket 
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Anmälan om deltagande vid Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 
på Mönsterås Bruk Södra Cell, den 25-26 april 2018 
 
Namn 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

Fabrik 
 ................................................................................................  
 

Deltar        25 och 26/4..............Bara 25/4…………Bara 26/4............... 
 
 

Önskar deltaga på middagen den 25/4…………………………………. 
 
Busstransport önskas från: 
 
Kalmar centrum/flygplats till Mönsterås Bruk morgonen den 25/4………...………… 
 
Mönsterås Bruk till Kalmar centrum eftermiddagen den 25/4………………………… 
 
Kalmar centrum till Mönsterås Bruk morgonen den 26/4……………………………...     
 
Mönsterås Bruk till Kalmar flygplats/centrum eftermiddagen den 26/4………………. 
 
 
Anmälan till Fiberlinjekommittén 
 
Anmälan skickas till Kerstin Lundmark via mail: 
 
E-post: kerstin.lundmark@afconsult.com 

Telefon: Kerstin Lundmark 010-505 14 35 

Ev. frågor kan besvaras av Thomas Hedlund Björnwall +46 (0) 10 505 64 18 eller 

Meeri Puukko +46 (0) 10 505 13 11 

Anmälan senast den 12:e april 2018 
 
Deltagaravgift 
Avgiftsfritt för medlemmar , deltagaravgift för icke medlemmar är 3300 kr per person 
exkl. moms. Avgiften faktureras i efterhand.  (Vid återbud senare än 3 veckor före träffens början 
debiteras hela avgiften eller eventuella kostnader i samband med avbokning.) 
 
Lunch, middag, och förfriskningar ingår, däremot ingår inte hotellkostnad eller resa 
till/från Kalmar. Busstransporter enligt ovan ingår om så önskats. 
 
Logi: Var och en bokar sitt eget boende.  


