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Försökte skicka till Lina Österberg men fick inte fram E-postet

-----Weitergeleitet von Torbjorn Akermark/FI/Inficon am 09.09.2019 19:28 ----Von: Torbjorn Akermark/FI/Inficon
An: Lina Österberg
Datum: 09.09.2019 18:59
Betreff: Ang. Autosvar: Remissvar: Diarienummer M2018/00217/Me

Hej Lina!
Jag skickade in ett remissvar den 5 juli och jag fick inte ett auto-reply från registratorn , men då jag
antog att det svar jag fick från dig var en bekräftelse på att mitt remissvar mottagits av er.
Jag vill även förtydliga en punkt i mitt remissvar och det är pga att jag nyligen fick information om att
de två jäviga personerna på SSM nu har skrivit en vetenskaplig artikel inom området. Det är ytterst
märkligt att SSM som har till uppgift att kritiskt granska slutförvars ansökan skriver en vetenskaplig
artikel som mest verkar vara skriven av SKB.
Bo Strömberg hade Ingemar Grenthe som huvudhandlare under doktorandtiden och Ingemar Grenthe
är fadern till ideen om att koppar ska vara immunt i syrefritt vatten. Henrik Öberg hade Tore Brink som
handledare och Tore Brink hade under tiden som Öberg gjorde sina doktorandstudier betydande
forskningbidrag från SKB. Det finns därför en klar jävssituation för både Strömberg och Öberg, då
deras oberoende klart kan ifrågasättas.
mvh
Torbjörn
ps. jag bifogar även den artikel som SKB, förlåt jag menar SSM skrev.

(Seeattachedfile: Exploratorywhat-if analysisof somedebatedcanisterfailure modesin the
review of a licenceapplication for the construct.pdf)
Lina Österberg ---05.07.2019 12:11:24---Hej! Jag är ledig och återkommer onsdagen den 21
augusti. Vid brådskande frågor kan du maila till m.
Von: Lina Österberg
An: Torbjorn Akermark
Datum: 05.07.2019 12:11
Betreff: Autosvar: Remissvar: Diarienummer M2018/00217/Me

Hej!

Jag är ledig och återkommer onsdagen den 21 augusti. Vid brådskande frågor kan du maila
till m.miljoprovningsenheten@regeringskansliet.se eller kontakta växeln, 08-405 10 00, för
att få information om vem på enheten som är i tjänst.
Vänliga hälsningar
Lina Österberg

