
Från: Strömberg, Bo Bo.Stromberg@ssm.se
Ämne: SV: Ang. slutrapporten från Galsons Sciences

Datum: 24 februari 2021 10:05
Till: Christine Anvegard christine.anvegard@mkg.se

Kopia: Gerhardsson, Ansi Ansi.Gerhardsson@ssm.se, Egan, Michael Michael.Egan@ssm.se, Johan Swahn johan.swahn@mkg.se,
Mikaela Agri mikaela.agri@mkg.se, Registrator Registrator@ssm.se, Oscar Alarik oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se,
Cromnier, Nina Nina.Cromnier@ssm.se

Hej	Chris*ne
	
Jag	beklagar	a2	det	tog	så	lång	*d.	Jag	vet	a2	jag	någon	gång	har	skickat	dokument	direkt	*ll
er	när	ni	begärt	det,	men	jag	har	förstå2	a2	SSM	formella	väg	av	olika	skäl	ska	användas.	Jag
diarieföra	vårt	svar	så	snart	det	är	klart.
	
	
Bästa	hälsn	Bo
 
Från:	Chris*ne	Anvegard	<chris*ne.anvegard@mkg.se>	
Skickat:	den	24	februari	2021	09:56
Till:	Strömberg,	Bo	<Bo.Stromberg@ssm.se>
Kopia:	Gerhardsson,	Ansi	<Ansi.Gerhardsson@ssm.se>;	Egan,	Michael
<Michael.Egan@ssm.se>;	Johan	Swahn	<johan.swahn@mkg.se>;	Mikaela	Agri
<mikaela.agri@mkg.se>;	Registrator	<Registrator@ssm.se>;	Oscar	Alarik
<oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se>;	Cromnier,	Nina	<Nina.Cromnier@ssm.se>
Ämne:	Re:	Ang.	slutrapporten	från	Galsons	Sciences
 
Hej Bo
Tack för att du mailade mig när Galsons Sciences rapport kom! Jag förstod inte varför du
inte skickade med den i ditt mail, då jag redan hade gjort en begäran av att få den? Det
gick tre dagar innan jag fick den?!
 
Jag ser också att det kommit ytterligare en handling i ärendet, en dokumentlista. Jag ska
begära ut den, men önskar också få ut SSM:s svar med kommentarer till Galsons
Sciences efter den 15 februari. Jag ser inte att ett svar är diariefört, och om det ännu inte
skickats något önskar jag det så snart det gjorts. 
 
Tack på förhand!
--
Christine Anvegård

Projektassistent/Informatör
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg

Arbete: 031-711 00 92
Mobil: 070-923 65 35
e-post: christine.anvegard@mkg.se
Hemsida: http://www.mkg.se
 

15 feb. 2021 kl. 15:49 skrev Strömberg, Bo <Bo.Stromberg@ssm.se>:
 
Hej	igen!
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Goda	nyheter.	Den	kom	in	för	drygt	en	*mme	sedan	och	jag	har	diariefört	den.
	
Bästa	hälsn	Bo
	

Från:	Chris*ne	Anvegard	<chris*ne.anvegard@mkg.se>	
Skickat:	15	February	2021	11:23
Till:	Strömberg,	Bo	<Bo.Stromberg@ssm.se>
Kopia:	Gerhardsson,	Ansi	<Ansi.Gerhardsson@ssm.se>;	Egan,	Michael
<Michael.Egan@ssm.se>;	Johan	Swahn	<johan.swahn@mkg.se>;	Mikaela	Agri
<mikaela.agri@mkg.se>;	Registrator	<Registrator@ssm.se>
Ämne:	Re:	Ang.	slutrapporten	från	Galsons	Sciences
 
Hej igen Bo!
Du skrev i ditt förra mail att du inte vet exakt vilken dag rapporten från
Galson Sciences kommer att komma in. Så här en vecka senare undrar jag
om du nu ev. har hört med dom om en ny tidplan jag också skulle kunna ta
del av?
 
Bästa hälsn
--
Christine Anvegård

Projektassistent/Informatör
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg

Arbete: 031-711 00 92
Mobil: 070-923 65 35
e-post: christine.anvegard@mkg.se
Hemsida: http://www.mkg.se

8 feb. 2021 kl. 12:03 skrev Strömberg, Bo
<Bo.Stromberg@ssm.se>:
 
Hej	Chris*ne
	
Den	är	tyvärr	något	försenad.	Jag	vet	inte	exakt	vilken	dag	den
kommer	in	men	det	borde	vara	när	som	helst.	Jag	kan	maila	när
den	dykt	upp.	Den	som	kommer	in	först	är	en	dra]version	som	ska
granskas	och	uppdateras	innan	slutversionen	publiceras
	
Mvh	Bo
	
	

Bo Strömberg, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Analyst, safety assessment

Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials
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SE-171 16 Stockholm

	
	
	

Från:	Chris*ne	Anvegard	<chris*ne.anvegard@mkg.se>	
Skickat:	08	February	2021	11:32
Till:	Strömberg,	Bo	<Bo.Stromberg@ssm.se>
Kopia:	Gerhardsson,	Ansi	<Ansi.Gerhardsson@ssm.se>;	Egan,
Michael	<Michael.Egan@ssm.se>;	Johan	Swahn
<johan.swahn@mkg.se>;	Mikaela	Agri	<mikaela.agri@mkg.se>;
Registrator	<Registrator@ssm.se>
Ämne:	Ang.	slutrapporten	från	Galsons	Sciences
 
 
Hej Bo
 
Vi pratades vid för några veckor sedan och jag frågade några
administrativa frågor ang. kvalitetsgranskningen av LOT. Som
det såg ut då skulle Galson Sciences ha en rapport att skicka till
er i slutet av januari. Jag följer diariet SSM2020-5740 men kan
inte hitta att en sådan rapport ska ha kommit in. 
Finns den så jag kan ta del av den, eller är den ytterligare
försenad?  
 
Tack på förhand!
 
Hälsningar
--
Christine Anvegård

Projektassistent/Informatör
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
Första Långgatan 18, 413 28 Göteborg

Arbete: 031-711 00 92
Mobil: 070-923 65 35
e-post: christine.anvegard@mkg.se
Hemsida: http://www.mkg.se
 
Så här behandlar myndigheten dina personuppgifter:
Behandling av personuppgifter
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