Från:
Ämne:
Datum:
Till:
Kopia:

Johan Swahn johan.swahn@mkg.se
Re: Ytterligare dokument från SKB (SSM2020/5740)
11 december 2020 08:57
Bo Strömberg Bo.Stromberg@ssm.se
Strålsäkerhetsmyndigheten registrator@ssm.se, Christine Anvegård christine.anvegard@mkg.se, Joachim Stormvall
joachim.stormvall@mkg.se, Oscar Alarik oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se

Hej!
Tack för informationen. Vi har redan sett de dokument du skickade varav ett skickades
till SSM redan den 1 oktober. Alla dokument i SSM2020/5740 finns tillgängliga på
MKG:s hemsida.
http://www.mkg.se/ssm2020-5740-kvalitetsgranskning-av-skbs-lot-experiment
Bästa hälsningar,
Johan
9 dec. 2020 kl. 11:45 skrev Strömberg, Bo <Bo.Stromberg@ssm.se>:
Hej
Jo det stämmer, har tillkommit två vilka är post nr 21 i ärendet (ssm2020-5740). Du
kan få dom här med en gång (bifogas).
Sedan var det om jag inte minns fel 4 dokument som SKB inte ville lämna ut, dom
har vi bara fått titta på och bläddra igenom (dvs dom finns inte i diariet). Jag har för
mig att de två bifogade också i den kategorin ursprungligen men SKB ändrade
uppenbarligen sig här.
I övrigt är jag osäker på om vi väntar på flera. Det är Tamara som har bäst koll. Jag
kan återkomma om det är flera som vi väntar på.
Bästa hälsn Bosse

Bo Strömberg, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
Analyst, safety assessment
Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials
SE-171 16 Stockholm

-----Ursprungligt meddelande----Från: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se>
Skickat: 09 December 2020 08:15
Till: Strömberg, Bo <Bo.Stromberg@ssm.se>

Till: Strömberg, Bo <Bo.Stromberg@ssm.se>
Kopia: Christine Anvegård <christine.anvegard@mkg.se>; Oscar Alarik
<oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se>
Ämne: Ytterligare dokument från SKB (SSM2020/5740)
Hej!
En kort fråga.
Har SKB skickat ytterligare dokument som SSM begärt få ta del av i LOTgranskningen? Vi har sett en första leverans den 1 och 2 oktober och en andra den
13 november.
Bästa hälsningar,
Johan
-Johan Swahn
Kanslichef
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Första Långgatan 18
413 28 Göteborg
Telefon: 031-711 00 92
Mobil: 070-467 37 31
E-post: johan.swahn@mkg.se
Skype: jswahn
Hemsida: http://www.mkg.se
Twitter: @jswahn
Så här behandlar myndigheten dina personuppgifter:
Behandling av personuppgifter
<https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/personuppgifter/>
<1481721 - Metodbeskrivning för kemanalys av bentonitlera med
röntgenfluorescensspektroskopi, XRF.pdf><1431662 - Bestämning av skrym- och
torrdensitet för bentonitlera.pdf>

