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Workshop – inför kommunfullmäktiges beslut i vetofrågan om 
utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall 
(SFR) 
 
Tid: torsdagen den 28 januari kl 8:30-16:45 (anslutning till mötet från kl 8:00) 
Plats: digitalt via Zoom (https://us02web.zoom.us/s/83410626290)  
 
Som en del av förberedelserna inför Östhammars kommuns beslut i vetofrågan om en utbyggnad av SFR kallas 
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige till en workshop om SFR. Även Granskningsgruppens 
ledamöter kallas till mötet. Workshopen är planerad utifrån resultatet av den enkät som skickades ut i november 
2020. Program för dagen bifogas.  
 
Workshopen börjar kl 8:30 men anslut gärna i god tid så att du vet att tekniken fungerar. Det kommer gå att 
komma in i det digitala mötet från kl 8:00. Om du får upp alternativet att välja namn så ange fullständigt namn 
(för- och efternamn). Då vet vi vem du är, att du har behörighet att delta på mötet och det underlättar även för 
närvarohanteringen. 
 
Vi kommer i början av dagen att ha en kort teknikgenomgång men vi vill redan nu nämna några saker. 

- Frågor ställs via chattfunktionen i Zoom och läses sedan upp av mötesledarna. Du kommer åt 
chattfunktionen genom att klicka på ”Chat” i listen längst ner i Zoom-fönstret.  

- Samtliga deltagares mikrofoner och kameror kommer vara avstängda. Om det blir aktuellt att ställa frågor 
muntligt, slåss mikrofonen på av någon av mötesledarna.  

 
Om det uppstår problem vid anslutningen till workshopen går det före kl 8:30 att ringa eller skicka ett meddelande 
till Anna Bergsten (070 - 692 63 78). Vid problem efter kl 8:30 skicka ett mejl till 
slutforvarsenheten@osthammar.se.   
 
Vi kommer att notera närvaron under dagen utifrån deltagarlistan i Zoom. Om du förlorar arbetsinkomst p g a 
mötet behöver du meddela det till oss. Skicka då ett meddelande där du uppger antalet timmar till 
slutforvarsenheten@osthammar.se snarast efter mötet men senast måndagen den 1 februari. 
 
Välkomna! 


