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Deltagare
Fanny, Deckner, GeoMind, ordförande
Paula Nordberg, Golder Associates, sekreterare
Pia Larch, Skanska, ledamot
Amelie Nilsson, GeoMind, ledamot
Fanny Hartvig, Sweco, ledamot
Ola Forssberg, Trafikverket, ledamot
Curt Wichmann, Bergboken, ledamot (delvis)
Genomförda seminarier/workshops:
-10 februari; SGF Östs årsmöte
Den 10 februari ägde SGF Östs årsmöte rum i Swecos lokaler på Kungsholmen. För att
uppmärksamma firandet av SGF 75 år så bjöds deltagarna på bubbel och en goodie-bag vid
ankomst. Vid fikat dukades det också fram en specialbeställd tårta! Årsmötesförhandlingarna
förflöt smidigt och sittande styrelse valdes om så när som på Olle Båtelsson, som avtackades
efter lång och trogen tjänst. Röstlängden för mötet fastställdes till 24 personer. Därefter bjöds
deltagarna på ett föredrag av Kristian Schoning som berättade om Kulturell geologi – för
geotekniker. SGU har tagit fram en vägledande strategi för myndighetens arbete inom
kulturmiljöfrågor. Deltagarna fick en inblick i vad kulturell geologi är och hur berör det oss
geotekniker.
-2-3 mars; Grundstabilisering med geopolymer Gamla stan
Under två tillfällen, måndag 2 mars och tisdag 3 mars, bjöd SGF Öst in till studiebesök i en
källare i Gamla stan där installation av geopolymer förevisades. Det var ett välbesökt
studiebesök med 10 deltagare på måndagen och 15 deltagare på tisdagen. Stabtechs VD Emil
Belfrage och geotekniker Andreas Hansson berättade ingående för alla deltagare om projektet,
metoden och andra tillämpningsområden. Deltagarna fick också klämma och känna på
materialet som injekteras i marken samt titta på den i princip helt ljudlösa installationen.
-9 december; Julföredrag digitalt
Den 9 december ägde SGF Östs årliga julföredrag rum. Denna gång i digitalt format med 49
inloggade deltagare. Vi bjöds på två intressanta och delvis underhållande presentationer.
Editha Ehrmanntraut, KTH, presenterade sitt doktorandprojekt, som handlar om
vibrationsmätning i samband med Jb-sondering i syfte att få ökad kunskap om jord och berg.
Linn Ödlund Eriksson, Sweco, presenterade rykande färska resultat från enkätundersökningen
som SGF sektion Grundvatten precis utfört om dimensionerande grundvattennivåer.
Genomförda aktiviteter utöver ovan listade seminarier/workshops:
 Styrelsen har under året haft 8 möten, varav ett konstituerande.
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