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SBF-Årsmöte, 28 april 2017 

 

Från och med i år har vi lagt årsmötet på våren!  Vi besöker SSAB i Oxelösund där 

platschefen Jacob Sandberg berättar om verksamheten. 

 

 
 

 

PROGRAM 
 

Fredag: 

 

09.30   Avfärd med buss från Stockholm och Cityterminalen/Klaraberg 

11.30   Samling. Parkering för bilburna, se bifogad karta 

11.35  Lunch på restaurang Järngrytan, belägen i ”Stora kontoret” 

12.30 – 14.20 Besök i Stål- och valsverk. Rundtur med buss runt hela området och 

presentation av hela flödet ”från ax till limpa” 

 

14.20  Ankomst Havsörnssalen/Kaffe 

14.30 – 15.30 Jacob Sandberg och medarbetare presenterar SSAB 

15.30 – 16.45 Årsmöte SBF 

16.45  Buss/bil till Clarion, Hotell Kompaniet/incheckning 

17.45   Samling i hotellfoajén för vidare promenad till Nyköpings Slott 

18.00  Middag på Nyköpings slott med representanter från SSAB 

21.00 – 23.00  Återfärd till Stockholm 

21.00  Övernattning på Clarion för dem som så önskar 

SSAB bjuder oss på lunch och middag. OBS! Vin och sprit ingår inte utan 

måste betalas av var och en på plats. 

 

Lördag: Guidad tur på Nyköpings slott. Vi återkommer med fler detaljer. 
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Buss: 

 

Bussresa tur och retur Cityterminalen, Klaraberg/Stockholm  

Pris:  200 kr per person 

Teknolog:  100 kr per person 

 

 

Hotellbokning: 

 

Övernattning – Clarion Collection Hotel Kompaniet i Nyköping.  

Tel 0155- 288020  

e-post cc.kompaniet@choice.se 

Du bokar själv och anger ”SSAB 2017-04-28” 

OBS! Sista dag för bokning av rum är sex veckor innan, dvs. 2017-03-22. 

Därefter bokas rum i mån av plats. 

Enkelrum  1 010 kr  

Dubbelrum   1 210 kr 

 

 

Anmälan om deltagande meddelas till Lena Johansson, kansli@jernkontoret.se  

senast torsdagen den 20 april. 

 

 

Viktig information inför besöket! 

 

Vi får skyddskläder som delas ut av våra guider. Man får inte bära kjol, ej heller ha på 

sig nylonstrumpor samt att man ska ha på heltäckande skor (ej högklackat, sandaler). 

Träningsskor går bra. 
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Vägbeskrivning 

 

Färdbeskrivning till SSAB Oxelösund, från Stockholm 

 

• Tag E4 söderut från Stockholm 

• E4 tredje avfarten vid Nyköping (trafikplats 132). Följ skyltning Oxelösund. Passera 3 

rondeller till Oxelösundsvägen väg 53 mot Oxelösund.  

• Sväng av vid skylt SSAB, trafikplats Sunda, till väg 520 Aspaleden. Följ denna fram tills 

du ser fabriken.  

• Om du skall till vakten: Kör rakt fram till vakten. 

• Om du skall till Stora Kontoret:  

– Huset ligger till höger om man har vakten och fabriken framför sig. Sväng 

höger in på Nytorgsgatan. Parkera på den stora parkeringen. 

 

 

 


