
Välkomna till 2012 års upplaga av Botnia-dagarna. Det är nu 
tredje året i rad som det går av stapel. I år har vi valt ett nytt 
upplägg och lämnar tillfälligtvis Västerbotten och närheten till 
Vindelgransele området.

Två av våra styrelseledamöter har sina arbetsplatser i Luleå, därför har 
vi valt att starta våra övningar på Luleå Tekniska Universitet LTU. Den 
24 september samlas vi på LTU Campus och under eftermiddagen 
kommer föredrag att hållas av Pär Weihed, Professor i malmgeologi, 
som berättar om Sveriges position i prospekteringsarbetet kopplat till 
Botnia Explorations nuvarande position. Per-Erik Lindvall, VVD och 
teknisk direktör på LKAB informerar om LKAB:s position som Euro-
paledande järnmalmsproducent men också status  om deras egen 
position med nyöppnande av gruvor uppe i malmfälten. Efter detta 
kommer Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration, berätta senaste nytt 
om bolaget och diskutera framtida strategier och affärside. Den första 
dagen avslutas med en enklare middag i Luleå.
 
På morgonen den 25 september far vi med buss till Piteå och ALS 
Mineral laboratorium beläget i Öjebyn strax utanför Piteå. Botnia och 
många andra bolag använder ALS för kemiska analyser av såväl 
prover från block som borrhålskärnor.

Efter en dryg timma åker vi vidare till Västerbotten och Björkdalsgru-
van. Björkdalsgruvan är en av Sveriges största guldgruva som star-
tade som ett dagbrott men har nu också gått under jord. Mineraliser-
ingen påminner mycket om Botnias Vargbäcken-fyndighet där guldet 
ligger i vertikala kvartsgångar. Vi kommer att besöka såväl dagbrottet 
samt anrikning av berget som sker på ett sätt som också skulle vara 
perfekt för Botnia; flotation i kombination med gravimetriska metoder.
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Preliminärt program
24 september  14:00   Samling vid Luleå Tekniska Universitet
   14:00-17:30  Presentationer av Pär Weihed, Per-Erik Lindvall och    
     Bengt Ljung (alla styrelseledamöter i Botnia)
   19:00   Middag (restaurang ännu ej bestämd)

25 september  7:00   Avfärd med buss
   8:00   Ankomst till ALS i Öjebyn
   9:00   Avresa till Björkdalsgruvan (lunchbox ätes längs vägen   
      eller vid framkomst till gruvan)
   11:00   Ankomst till Björkdalsgruvan (www.bjorkdalsgruvan.se)
   11:00 -14:00  Platsbesök i dagbrott och i anrikningsverk (eventuellt kan   
     en mindra grupp erbjudas besök under jord)
   14:30   Avslutning (Avfärd till Skellefteå flyplats för resande med   
     flyg)
 
Flygalt. från Stockholm Arlanda

23 september  17.15-19.00  Arlanda-Luleå                 SEK 1419
24 september  09.25-10.40  Arlanda-Luleå                 SEK 819
 
Flygalt. från Skellefteå

25 september 16.05-17.10 
25 september 19.25-20.30

Samling vid Luleå Tekniska Universitet
Presentationer av Pär Weihed, Per-Erik Lindvall och Bengt 
Ljung (alla styrelseledamöter i Botnia)
Middag (restaurang ännu ej bestämd)

Avfärd med buss
Ankomst till ALS i Öjebyn
Avresa till Björkdalsgruvan (lunchbox ätes längs vägen  
eller vid framkomst till gruvan)
Ankomst till Björkdalsgruvan (www.bjorkdalsgruvan.se)
Platsbesök i dagbrott och i anrikningsverk 
(eventuellt kan en mindra grupp erbjudas besök under jord)
Avslutning (Avfärd till Skellefteå flyplats för resande med flyg)
 

Arlanda-Luleå                 SEK 1419
Arlanda-Luleå                 SEK 819

Skellefteå-Arlanda (rekommenderas) SEK 769
Skellefteå-Arlanda SEK 669
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