
Från: "Linder, Jan" <Jan.Linder@ssm.se>
Ämne: SV: Protokoll besök kapsellab 15 sept

Datum: 12 oktober 2011 09.32.14 CEST
Till: Olle Olsson <olle.olsson@skb.se>

Kopia: "Simic, Eva" <Eva.Simic@ssm.se>, Håkan Rydén <hakan.ryden@skb.se>, 
Ann Barnekow <Ann.Barnekow@skb.se>, Kärnteknisk Säkerhet - Gemensam 
Mailbox <avdelningS@skb.se>, "Brickstad, Björn" <Bjorn.Brickstad@ssm.se>, 
"Ekström, Peter" <Peter.Ekstrom@ssm.se>, "Sundberg, Richard" 
<Richard.Sundberg@ssm.se>, "Kjellberg, Mikael" 
<Mikael.Kjellberg@ssm.se>, "Garcia Roldán, Giselle" 
<Giselle.GarciaRoldan@ssm.se>
5 bilagor, 3,7 MB

Hej
	  
Bifogar	  fastställt	  protokoll	  inklusive	  era	  kommentarer.
	  
Med	  vänlig	  hälsning
	  
Jan	  Linder
	  
Från: Olle Olsson [mailto:olle.olsson@skb.se] 
Skickat: den 10 oktober 2011 15:59
Till: Linder, Jan
Kopia: Simic, Eva; Håkan Rydén; Ann Barnekow; Kärnteknisk Säkerhet -
Gemensam Mailbox
Ämne: SV: Protokoll besök kapsellab 15 sept
	  
Hej
	  
Härmed	  översändes	  SKB:s	  kommentarer	  till	  ert	  protokoll.	  Kommentarerna
blev	  relativt	  omfattande	  så	  vi	  har	  valt	  att	  redovisa	  på	  ett	  annat	  sätt	  för	  att
tydliggöra	  den	  information	  vi	  tillfört.	  Hoppas	  ni	  kan	  redigera	  in	  det	  i	  ert
protokoll	  på	  lämpligt	  sätt.
	  
Med	  vänlig	  hälsning
	  
Olle	  O
	  
	  
Olle Olsson



Projektchef Kärnbränsleprojektet
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Box 250
101  24 Stockholm
tel: 08-45 98 405
fax: 08-579 386 10
olle.olsson@skb.se
	  
	  
	  
Från: Linder, Jan [mailto:Jan.Linder@ssm.se] 
Skickat: den 20 september 2011 15:50
Till: Olle Olsson
Kopia: Simic, Eva
Ämne: Protokoll besök kapsellab 15 sept
	  
Hej
	  
Jag	  och	  kollegorna	  som	  var	  med	  vid	  besöket	  vid	  kapsellab	  15	  september	  vill
gärna	  tacka	  för	  mottagandet	  och	  för	  ett	  givande	  möte.
	  
Bifogar	  protokoll	  för	  faktagranskning,	  faktaförändringar	  i	  text	  görs	  lämpligen
genom	  att	  ni	  använder	  ”infoga	  kommentar”	  i	  word.	  Vill	  ni	  redan	  nu	  förtydliga
några	  frågeställningar	  som	  finns	  med	  i	  protokollet	  kan	  dessa	  läggas	  till	  genom
att	  skriva	  ”tillägg	  till	  protokoll”.	  Jag	  har	  enligt	  överenskommelse	  på	  mötet
skrivit	  att	  jag	  bilägger	  PP	  bilder	  från	  SKB	  och	  från	  SSM	  till	  protokollet.
	  
Med	  vänlig	  hälsning
	  
Jan	  Linder
	  
	  
	  

Jan Linder, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare 
Analyst

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96



Tel: + 46 8 799 4279
Mob: + 46 70 381 5350
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se
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