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Hej !
 

God fortsättning och hoppas att du har fått en
god start på 2020!

Perioden mellan Nyår och Påsk är på vissa sätt
lång, men samtidigt sätter den farten på året.
Det som man verkligen vill få gjort under 2020
måste man se till att komma igång med nu.
Dessutom så blir det lite enklare varje dag när
ljuset sakta men säkert kryper upp över
horisonten tidigare och tidigare.
I Fredags kom så årets hittills viktigaste
utredning, ”Förbud för slamspridning, regler
för fosforåtervinning etc.” Två alternativa
vägar för ett förbud och en idé om 60%-ig
återvinning av fosfor för verk med fler än 25
000 PE. Blir spännande att se hur marknaden
reagerar på detta, det finns teknik som klarar
detta redan idag och som dessutom hindrar
microplaster, gifter och läkemedels rester att
spridas vidare i kretsloppet, kontakta oss
gärna om det är intressant. Efter årets
spännande inledning kan man åka med på
HUBERS studieresa för avloppsnördar i
månadsskiftet mars/april och därefter IFAT 4-8
Maj. Däremellan Vattenstämman och slutligen
följs det upp med VA-Mässan på Elmia 22-24
september. Ett spännande år ligger framför
oss, följ med oss på HUBER på resan.

Hälsningar
John

Case story - Eskilstuna

Denna kommun i Södermanland har ca 100
000 invånare, varav ca 65 000 bor i tätorten.
Till reningsverket är ungefär 90 000 personer
+ ett antal industrier anslutna och det är
dimensionerat för 130 000 PE och för ett flöde
på 3 090 m3/h. Reningsprocessen innefattar
mekanisk, biologisk och kemisk rening samt
med efterföljande våtmarksbehandling.

Under 2012 påbörjade man en projektering av
ett nytt inlopp på reningsverket med målet att
öka mottagningskapaciteten hos det första
reningssteget från 3Q-dim till 4Q-dim.

Upphandlingen resulterade i tre EscaMax i
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storleken 5000, men en bredd på 1552 mm
och med en hålstorlek på Ø6 mm, två WAP/SL
i storleken 6 samt tillhörande launderrännor
för transport av renset. Anläggningen togs i
drift under sensommaren 2014.

Vi frågade Jan Fridell som är arbetsledare på
Ekeby reningsverk i Eskilstuna hur han tycker
att projektet har gått. Han säger att det är
nöjda med anläggningen och att allt funkar fint
om underhållet sköts som det ska. Målet att
uppnå 4Qdim från 3Qdim lyckades! I början
var det ett par problem med växellådorna men
där fick vi ett fint bemötande från HUBER och
en snabb åtgärd.

EscaMax

Launder

WAP/SL

Fagsamling i Harstad 28 - 29 januari

28-29 januari är det fagsamling i Norge i
Harstad. Det blir ett spännande program där
vår säljare Maria föreläser om trygga och
säkra åtkomster. Det blir även
utställarvandring och ni kan hälsa på vår
säljare Elvis i Hubers monter. Fokus kommer
också vara på nya tekniker kring luftfilter för
vattenreservoarer/vattenverk som gör att du
får en fräsch miljö fri från bakterier. Med en
placering av luftfilter inomhus behöver du inte
vara rädd att filtret fryser under vintern om
det placeras ute på taket.

Vill du ställa en fråga direkt till Maria maila
henne gärna på:
maria.eriksson@hubersverige.se

Säg hej till Pontus Hallbäck!

Pontus började jobba som affärsutvecklare på vårt kontor i
Lindome i november 2019. Pontus ansvarar för att utveckla den
nordiska marknaden, både inom nya affärssegment men även
befintliga. Just nu fokuserar Pontus på att utveckla slamtorkning
som idag är en högaktuell fråga. I Europa har Huber under flera år
jobbat med slamtork- och värmeväxlarlösningar och har idag en
färdig produkt och helhetslösning för dessa system. Titta gärna på
länken om slamtorkning för att lära dig mer. Vill du se mer om
energiåtervinning ur avloppsvatten klicka här.

Det Pontus gillar mest med sitt jobb är att allt i det dagliga jobbet
bidrar till en bättre framtid för miljön vilket känns väldigt viktigt.
På fritiden är Pontus en aktiv person och tränar ofta tillsammans
med vänner och antar gärna olika typer av utmaningar. Med
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familjen åker han gärna till Hemsedal och åker skidor så ofta han
kan.

Vill du fråga Pontus en specifik fråga maila honom gärna på
pontus.hallback@hubersverige.se, 0738-02 25 62.

Studieresa 2020

Det är hög tid att anmäla sig till årets
studieresa som går av stapeln 30 mars till 1
april. På årets resa besöker vi bland annat
HUBER´s fantastiska fabrik där 2000 maskiner
tillverkas på plats varje år. Vi besöker flera
reningsverk. Bland annat i Freystadt där vi
tittar på rensgodstvättpress WAP/SL, sandtvätt
RoSF4, slamavvattnare Q-PRESS och
solenergislamtork SRT11 och mycket mer.
Deadline för anmälningar är senast 10
februari.
Hör av dig till:
jonna.martinsson@hubersverige.se om du är
intresserad av att veta mer eller anmäla dig
direkt.

Månadens tävling

Rätt svar i förra månadens tävling är: Att TS halten på en WAP
är
45 %.

Vi säger grattis till tre vinnare: Leif Månson från Tomelilla
kommun, Göran Åberg från Lilla Edet och Ingemar Johansson från
Arvidsjaur kommun. Stort grattis!
Vi hade också en tävling i sociala medier och där säger vi grattis till
Bo Johansson i Fagersta.

Denna gång undrar vi hur många som bor i Eskilstuna samt vilka
datum som studieresan arrangeras 2020?

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast 13 februari.
Du har chansen att vinna mycket fina vinster, så glöm inte att ange
din adress!

Viktiga datum 2020!!

Studieresan 30/3-1/4
IFAT 4-8/5
Vattenstämman Kalmar 12-13/5
VA-mäsan 22-24/9

Kom ihåg att även följa oss på sociala medier!
 

Vi finns också på Linkedin, Facebook och Instagram!
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