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MiljOkraven börjar ta form i Indien
De styrancle i Inclien börjar flu
utforrna krav for miljOn och
all hantering av farliga am
nen,sager ambassadOr Bo Elf
wendahi, som nyss varit p’i
studiebesOk
hos Flakt
I
VüxjO.
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Bo Elfwendahl iii sedan ire ãr en av
Svcriges Ire coordinatdrcr p utrikesde
partementet och hans omrtde iir syd
och sydostasien. En coordinat5rs upp
gift jir, cnligt en kort beskrivning, au
vara samordnare mom sitt omrade av
viirlden, lecla stora projckt liksom stora
delegationer. Niir flera departement har
en uppgift gemensamt, d skOter coor
dinatOren om samordningen och leder
del hela.
Bo berittar lite om sig sjilv och sii
ger;
Jag has varit departementen trogen
i mnga âr, 1948 bOrjade jag pa han
delsdcpartementet och den mesta tiden
has jag varit ambassadOr i olika delar
av va.rlden. USA, Hong-Kong, Nigeria
är ntgra av dem.
Efter alla dessa trettiofem ãr i ut
iandstjiinst has jag blivil allimer inter
nationeil. Att vara uLe och resa bar jag
aillid tyckt om.

Bo Elfivendahi pekar p världskartan var hans arbctsomrdde ar l’cldget.
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Fläkt viktig kunskapsbas
liar har besöket pd Fläkt varit?
Det has varit givande och med all
den expertis som ni has sã är det en vik
hg kunskapsbas fOr oss byràkrater.
En delegation skall i niista vecka
âka till Indien. Vi har ãrliga fOrhand
lingar med dem angáende handelsfOrbin
—
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Sju besökare fran sju nationer

delser.
Bengt Berg, Fliikts fOrre direktOr, är
med i delegationen, han us ordfdrandc i
den samrãdsgrupp, som arbetar fOr friim
jande av handeisfOrbindelser lander emel
lan.
—Dc forcing som us etablerade i Indien
bar stora mOjligheter. Fluiku, med sina
anluiggningar och tillverkning i Calcutta,
uir viii kuinda och bar fOljaktligen stora
mOjligheter diir.
liur är ,niljotankandct i Indien?
Man bar bOrjat tiinka pa miljOn or
dentligt nu och dci bela skOt fart efter den
stora olyckan i Phopal fOr nagra as sedan.
Man has kanske inte samma krav som
vi, men det its en stor fOrdel ati man vid
anluiggningamas byggande stiiller sã pass
bãrda miljOkrav, att man inte tvingas till
ombyggnader redan efter nãgra ass
anvandning.
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Kol ãr största ti1lgingen

‘--I

I kraftproduktionen iii kol den ojiim
forligt stOrsta tillgângen liven om vatten
kraft iir en viktig energiklilla. Det kol
som anvuinds diir iir av sadan kvaliiet att
dci ger stora muingdcr aska, vilket kan
ske inte betyder si mycket d kraftver
ken ofta luiggs i niirhetcn a’ ravaran.
Nagra avfallsberg blir dci inte tai
om i dessa kinder, alit tas noga till vara
och man anviindcr inte belier sâ mycket
papper per capita.
INDSIDAN:s redaktOr Lickar for en
trevlig och upplysande pratstund och Bo
suiger scm avslutning;
Jag tycker all
tid alt dci its inlrcssant alt peneirera ‘ad
som bLinder pi andra h.l1 i viirkicn.
—
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Vi har manga besokare här vid Fldkt men art del koinmer endast en besokarefrdn
vane land är sdllsynt. Delta dr en grupp marinstuderande som besOkte va’ra verk
stdder.
Fran vänsrer Joseph Manre, Ghana, Bjorn Gustavsson, maskinoperatdr, Rajendra
Prasad, indien, Jose Mondragon Medina, Mexico, Khaltfa M. Rugafir, Libyen,
M.JA.M. Perera, Sri Lanka, Rodri o Baxter, Panama ,Jan Horcik, Sverige och
Erik Wiehoim, guide.
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