
    

 
       

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen 

Småland - Blekinge 

bjuder in till höstmöte med middag 

Meny 

Förrätt: Kräftbakelse med kallrökt 

hälleflundra, regnbågforellrom och 

krondillolja 

Kött: Biffstek från svenska gårdar med 

Café de Paris-smör, rödvinsås och 

rostad vitlökspotatisterrin alternativt 

Fisk: Stekt guldsparidfilé med rödbetor, 

pepparrot, kaprisbär, brynt smör och 

citron 

Dessert: Vaniljpannacotta med syrlig 

nyponsås och mandelbiskvier-crunch 

Vin, måltidsdryck och kaffe ingår 

Lördagens program  

11:30  Lunch på ”Restaurang Fingerkroken” (Flanaden 13, 572 30 Oskarshamn) 
            Kom gärna i god tid för att undvika trängsel! Alla förflyttningar sker på egen hand. Tips, ta med 

             parkeringsskiva 

13:00  Vi besöker Scania (Sandåsavägen 7, 572 36 Oskarshamn) 

           Chalmeristen Niclas Gamme med flera tar hand om oss 

15:30  Om vädret tillåter: Avfärd till Hotell Post, Stora torget för stadsvandring i Oskarshamn under guidning 

            av Thomas Green; annars direkt till hotell Corallen 

16:30  Avfärd till Best Western Hotel Corallen. (Gröndalsgatan 35, 572 35 Oskarshamn). 

17:45  Stipendieutdelning och föredrag  

18:20  Höstmöte med Dry Martini eller annan dryck 

19:15  Middag. Vi avnjuter en trerätters middag på hotellet 

Självklart deltar du endast i det du vill 

 

Anmälan för såväl nya som föranmälda medlemmar senast 

fredagen den 4 oktober via e-post till smalbl@avancez.se  

- Namn och Examensår  

- Antal personer  

- Adress  

- Telefonnummer & E-mail  

- Menyalternativ: KÖTT eller FISK (se menyn till vänster) 

- Ev. matallergi  

- Ev. hotellbokning  

Betalning: Priset för höstmötet är tack vare våra annonsörer och vår 

välgörare Folke Örström 600 kr per person och betalas med SWISH 

eller kontant till kassören i samband med att vi träffas för lunch.  

Övernattning: Rum på Best Western Hotell Corallen bokas vid 

anmälan. Dubbelrum 1185 kr, Enkelrum 1050 kr. 

Klädsel: Vårdad och gärna chalmersmössa men inte nödvändigt 

 

 

Lördagen den 22 oktober 2022 
 

”Vi åker till öst i höst” 
 

Ändrade kontaktuppgifter? Klicka här 

 

Inte medlem än? Klicka här 

 

mailto:smalbl@avancez.se
https://evt.ungpd.com/Issues/48a805b2-b15b-4f6f-9732-cc44e1c15023/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2favancez.se%2fmedlemskap%2fadressandring
https://evt.ungpd.com/Issues/48a805b2-b15b-4f6f-9732-cc44e1c15023/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2favancez.se%2fmedlemskap%2favgift


Vi tackar våra annonsörer 
                 (klicka på loggan för att besöka deras hemsida) 

 

 

         

 

                                                                              

                      

                            

                               

                

Till våren hoppas vi att vi träffas igen i Horda på Horda stans med temat ”Hårda tag i Horda?”  
 

https://avancez.se/smaland-blekinge 

 

 

KVÄLLENS SÅNG AV HÅKAN LARSSON 

MEL; TULPANER FRÅN AMSTERDAM  

Det ska festas så vi skickar dig 

Inbjudan till Oskarshamn 

Vi ska skicka varje dag till dig 

Inbjudan till Oskarshamn 

När vi ses igen får du vår vän 

En festkväll i Oskarshamn 

Gamla unga ska här sjunga 

Vi ska bara, trivas vara 

Chalmeristerna når fram 

Till Corallen i Oskarshamn 

 

Olle 80-år 

Mel Mors lille Olle ungefär  

Du käre Olle, visionär chalmerist 

Stöttar upp CING, är musikalisk humorist 

Firar vår Vera, utan/med alkohol 

Får Folke förmögen – För Dig höjs vår SKÅL! 

 

 

 

 
 

 

Frågor och funderingar gällande höstmötet? 

Kontakta styrelsen på e-post: smalbl@avancez.se eller 

via telefon: 

 

Björn Andersson, ordförande: 070-170 41 48 

Hemsidan:      https://avancez.se/smaland-blekinge  

 

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen, 

Småland-Blekinges skyddspatron 

Vera Helfri Victoria Sandberg, född 23 

maj 1895 på Hångers gård i Ljungby blev 

1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör. 

 Mer information om Vera hittar du på 

vår hemsida 

 https://avancez.se/vera-sandberg  
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