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EN DJUPDYKNING I UPPFINNARNAS VÄRLD! 
 

ÅRETS TEMA  

I n n o v a t i v t   n y t ä n k a n d e  
 

För 26:e året i följd bjuder TDU traditionsenligt sina medlemmar och gäster till en  

intressant kväll om energiteknik, vårt globala klimat och innovationsklimatet!  

 

17:30  ANKOMST – registrering påbörjas direkt vid ankomst. TDU bjuder på ett glas mousserande vin.  
 Rofylld musik spelas av TDU-medlemmarna Lennart Lyngå (fiol) & Torgil Rosenberg (piano).  
  

18:00  MÖTET ÖPPNAS – Det 26:e Slottsmötet förklaras öppnat av TDUs ordförande Stig Löfgren.  
 Gästerna och föredragshållarna hälsas välkomna och kvällens moderator Christer Lindberg presenteras.  

 

 SCANDINAVIAN REAL HEART, chefskirurg Göran Hellers – (TAH) totalt artificiellt hjärta, Aroshjärtat. 
Scandinavian Real Heart har skapat grundförutsättningarna för ett artificiellt hjärta och är den enda konstgjorda hjärtpumpen i 

världen med denna naturlika lösning – www.realheart.se  
  

 NY DIAGNOSTIK AV PROSTATACANCER, professorerna Gert Auer och Hans Wiksell.  
 Dagens på nålbiopsi baserade transrektala diagnostik innebär en allvarlig risk att sprida tumörceller, att inducera infektioner och 

även sepsis samt att förorsaka utveckling av resistenta bakteriestammar. Här utvecklas en teknik som signifikant minskar riskerna 

och med hjälp av biomarkörer bestämma tumörernas malignitetspotential som är avgörande för en individspecifik behandling.  
  

 MYCRONIC TÄBY, Torbjörn Sandström, fellow och chief scientist.  
 Tidigare Micronic, Sveriges mest enastående bidrag till den tuffa branschen ”produktionsverktyg för halvledare och bildskärmar”.  

 Torbjörn Sandström, en i gruppen av grundare av Micronic och mannen bakom chips med mikrospeglar som styr Micronics 

laserritare. Bolaget har växt från sju personer i en källare till en världsomspännande koncern med miljarder i omsättning. 

Bolagets grundades ursprungligen av Nils Björk, en teknikentusiast från KTH, i mitten av 1980-talet, Nils var också en av TDUs 

första medlemmar – www.mycronic.com   
 

 MED SIKTE PÅ VENUS, Carl-Mikael Zetterling, professor i fasta tillståndets elektronik. www.workingonvenus.se   
 Om man vill landa på Venus och göra mätningar under längre tid krävs elektronik som klarar att arbeta vid 460 grader. 

Sedan 20 år arbetar vi på KTH med materialet kiselkarbid, som vi visat kan arbeta vid 600 grader Celsius.  
 

 PAUS 10 minuter för vädring och bensträckning  
 

20:30 EFTERFÖLJANDE PANELDEBATT  –  tillbakablick och framtidsvision med föredragshållarna  
 

* Gert Auer    Karolinska Institutet –  Professor   

* Göran Hellers  Styrelse ordf. Real Heart  –  Kirurg, docent i kirurgi  

* Håkan Lans   TDU   –  Uppfinnare  

* Magnus Lindmark   Svenska Uppfinnarakademin  –  Ordförande  

* Torbjörn Sandström Mycronic  –  Fellow och chief scientist  

* Hans Wiksell   Karolinska Institutet –  Professor   

* Carl-Mikael Zetterling  KTH  –  Professor   
 

   Christer Lindberg    –  Kvällens moderator  
 

21:00 VIN & OSTBUFFÉ – TDU bjuder på vin och ost i avspänd miljö och deltagarna träffas och får möjlighet att föra enskilda  

      diskussioner med fördragshållarna.  
 

 OBS! inbjudan till TDU Slottsmöte är personlig, anmälan senast 6 februari till TDU box 250 183 23 TÄBY tel; 08-756 47 47 
 Det är viktigt att du anmäler dig snarast, max 100 personer får plats i lokalen (först till kvarn…..)         - slottsmotet@tdu.nu  
 TDU-medlem deltar gratis och kan bjuda med en eller två gäster för en kostnad av 250 kr per person.   
 Anmälan är bindande, Observera om du är anmäld och inte checkas in, debiteras en avgift på 400 kr!  
 
 
 
 
 

Tisdag den 10 februari kl. 17.30, Djursholms Slott  

Villkor för inbjudan  
Som SUF-medlem inbjuds du till TDUs Slottsmöte som TDUs gäst/gäster till en kostnad av 250 kr  

Inbetalas till PG. 57 46 79-7 (BG 5900-1909) Obs. ovanstående villkor för inbjudan och ”först till kvarn”  

http://www.realheart.se/
http://www.mycronic.com/
http://www.workingonvenus.se/
mailto:slottsmotet@tdu.nu


 

TÄBY - DANDERYD UPPFINNARFÖRENING

  Sidan 2  
 
 

 
 
 

  Till  SUFs medlemmar  
 

    

    
 
 

 

 

 

 

 Inbjudan som gäst till TDUs SLOTTSMÖTE 2015 den 10 februari se sidan 1  
 

 Som inbjuden gäst betalar du endast 250 kr för deltagande på Slottsmötet.  
 

 Alternativ:  
 

1. Du kan delta kostnadsfritt på Slottsmötet om du väljer att stödja TDU med ditt medlemskap.  

 Årsavgiften för enskilt medlemskap i TDU & SUF är 490 kr, betala till PG 57 46 79-7 (BG 5900-1909)  

 samt 6 nummer per år tidningen ”Uppfinnaren & Konstruktören” direkt i din brevlåda.  
 

2. Du kan betala helt avdragsgillt i firman, 791 kr + moms = 960 kr. I avgiften ingår medlemskap i TDU & SUF, 

tidningen ”Uppfinnaren & Konstruktören” samt serviceavgift (sponsring) till TDU  
 

3.  Som medlem i TDU får du dessutom ta med en eller ett par egna gäster för 250 kr för varje gäst.  
 

 Glöm inte att anmäla dig till slottsmotet@tdu.nu (har du betalat sent, tag med kvitto på betalningen). 
 

Vid anmälan av gäst glöm inte uppge gästens  

 Namn  

 Adress  

 Mobil  

 Betala till PG el. BG enl. ovan. 

 
 
Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)  
Stig Löfgren  
Tel: 0707-17 44 54  
E-post:  slottsmotet@tdu.nu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Adress till Djursholms Slott, Banérvägen 6 Djursholm  
   

 Vägbeskrivning.  

 Från Stockholm: Kör E18 norrut, sväng av efter Danderyds kyrka  
 vid avfart DJURSHOLM, följ Djursholmsvägen ca 3 km till skylt  
 SLOTTET. P-platser finns uppe vid Slottet. 

 

  

  
  
 
 

TDU   TÄBY-DANDERYD UPPFINNARFÖRENING  BESÖKSADRESS       E-adress       TELEFON  08 756 47 47  
Box 255   Kanalvägen 17, 4tr  info @tdu.nu PLUSGIRO  57 46 79-7  

183 23  TÄBY / SWEDEN  TÄBY WWW.tdu.nu BANKGIRO  5900-1909  
 

Som medlem SUF inbjuds du till TDUs Slottsmötet 2015, ovan, och deltar för en kostnad av 250 kr,  

alternativt får du delta gratis om du i stället föredrar ett medlemskap i TDU. Medlemsavgiften privat är 490 kr.  

Avdragsgillt kan du även sponsra TDU se ovan.  För anmälan och frågor kontakta e-post: info@tdu.nu  

info@tdu.nu  eller Tel: 0707-17 44 54 4 Observera nedanstående villkor för inbjudan och ”först till kvarn”  
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