Inbjuder till kombinerad
Fiberlinjeträff och Leverantörsträff
den 1-2 juni 2022
Nu blir äntligen träffarna av efter 2 års pandemiuppehåll!
Platsen för träffarna är Säffle, där BTG och Somas kommer att
presentera sina produkter och visa upp sina fabriker. Under den
andra dagen kommer även en erfarenhetsträff (ERFA-träff) att
äga rum. Temat för träffen är säker avställning.
Var med när årets fiberlinjeoperatörer får sina diplom utdelade
och de operatörer som fick sina diplom 2020/2021 blir
uppmärksammade. Ta chansen att träffa nya och gamla
kollegor i branschen och dela dina erfarenheter med dem.
Träffen inriktar sig främst till operatörer, drift-, UH- och
utvecklingspersonal.

Anmäl Er redan i dag!
(medlemmar går gratis)

Årets träff kommer att hållas i Säffle
Årets värdleverantörer är BTG och Somas
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Program
Onsdag 1/6, First Hotel Royal (Kapellet) i Säffle
10:00

Kaffe och smörgås - mingel

10:30

Välkommen av Fiberlinjekommittén (FLK) och Somas/BTG samt
kort om FLKs verksamhet

11:00

Presentationer av Somas

11:30

Presentationer av BTG

12:00

Lunch

13:00

Ombyggnadsprojekt i Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

14:00

Somas – SomAware
- Verktyg som ska få din vardag att bli enklare, smidigare och
säkrare!
- Ventilernas betydelse för god reglering

15:00

Paus med kaffe

15.30- ca 17

BTG – Ta kontroll över fiberlinjen
- Överordnad modellbaserad styrning baserad på avancerade inline analysatorer
- Digitala lösningar för distansövervakning av analysatorer och
instrument
- Big data i praktiken, datainsamling från multipla källor,
presentation och analys av stora mängder processdata

19:00

Middag med utdelning av diplom till årets certifierade
fiberlinjeoperatörer (P&L)

Torsdag 2/6, First Hotel Royal (Kapellet) i Säffle
09:00

ERFA-träff - Säker avställning (samt kaffepaus)

11:30

Lunch

12:30 Ca 15

Grupp 1
Busstransport till BTG
Rundtur på BTG verkstad
Busstransport till Somas
Rundtur på Somas verkstad
Busstransport till First Hotel
Fiberlinjekommittén

Grupp 2
Busstransport till Somas
Rundtur på Somas verkstad
Busstransport till BTG
Rundtur på BTG verkstad
Busstransp. till First Hotel
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Anmälan om deltagande vid Fiberlinjeträff och Leverantörsträff
i Säffle, den 1-2 juni 2022
Namn
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Fabrik
.............................................................................................
Deltar

1 och 2/6..............Bara 1/6…………Bara 2/6...............

Önskar deltaga på middagen den 1/6……………………………………………….
Ange eventuell specialkost för lunch 1/6 och 2/6 samt middag 1/6………………...
Bussar mellan Somas och BTG kommer att finnas tillgängliga för alla deltagare (avgår
från och återkommer till First Hotel Royal i Säffle).
Önskemål om buss från Karlstad tågstation till First Hotel Säffle 31/5 ca 20:00………
Önskemål om buss från First Hotel Säffle till tågstation Karlstad 2/6 ca 15:00……
Anmälan till Fiberlinjekommittén
Anmälan skickas till Anna Liljebrand via mail:
E-post: anna.liljebrand@afry.com
Telefon: 070 268 19 79
Ev. frågor kan besvaras av Thomas Hedlund-Björnwall +46 (0) 76 135 17 67
eller Meeri Puukko +46 (0) 70 674 09 00

Anmälan senast den 18:e maj 2022
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 Säffle. Busstransporter enligt ovan ingår om så önskats.
Logi: Var och en bokar/betalar sitt eget boende. Rum finns att boka på t.ex. First Hotel
Royal, Säffle. Preliminärbokade rum finns 31/5 och 1/6, pris 1290 kr/natt, hålls fram
t.o.m. 10/5. Boka direkt till First Hotel via royal@firsthotels.se eller 0533-12660 och
ange Fiberlinjekommittén som kod.
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