
TILL HEMSIDAN    |    KONTAKT    |    FACEBOOK     |    LINKEDIN

Hej !
 

Året har rivstartat med många trevliga affärer
och slamutredningen. Jag och Jonna, vår
nyaste lysande stjärna här på HUBER, åkte till
Finland och träffade våra finska kollegor och
talade om rutiner och samarbeten samt
marknadsföring. Jonna har satt upp bra tempo
med att säkerställa att vi syns och hörs, jag
hoppas ni följer oss i sociala medier och tar
chansen att träffa oss på Vattenstämman, IFAT
eller på VA-mässan.

Slamutredningens grunduppdrag var att
föreslå hur ett förbud emot slamspridning
skulle kunna utformas och hur återvinningen
av fosfor skulle kunna regleras. Under
utredningen tillkom ytterligare direktiv.
Slutsatsen från utredningen är tydliga. Två
typer av förbud föreslås;

Totalt förbud för spridning av slam eller
Förbud emot spridning av slam om det
inte är certifierat. Certifierat slam (läs
REVAQ) får spridas på åkermark.

Fosfor skall kunna återvinnas till 60% inom en
tidsperiod för reningsverk med mer än 20 000
PE påkopplade. Spridning på åkermark skall
ses som återvinning av fosfor.
Utöver det föreslår utredningen att man bör
titta på frågan i ett större perspektiv, dvs hur
vi kan återvinna resurser på ett effektivt sätt i
hela reningsverket och inte bara fokusera på
slammet.

Utredningen känns bra och balanserad, väl
genomtänkt. Skall bli spännande att se hur
regeringen väljer att använda den. Hur de än
väljer att göra, och hur vi än bygger om våra
reningsverk, så kommer vi alltid att få ett slam
som kommer innehålla nyttigheter och
onyttigheter. Detta slam kommer behöva
hanteras och för att underlätta den
hanteringen bör vi avvattna och torka
slammet. En slamstrategi för framtiden bör
innehålla torkning. Tekniken för torkning finns,
är beprövad och kan levereras inom 4-6
månader. Tveka inte att ta kontakt med oss
om din slamstrategi.

Hälsningar
John
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Klicka nedan för att följa oss i de olika sociala
medierna!
 

Linkedin
Facebook 
Instagram

Case story - Alingsås

Nolhaga reningsverk fick ett föreläggande från
kommunen att ta bort transporter av slam från
privata och slutna brunnar genom tätorten.
Detta skapade problem då det bara fanns en
väg till reningsverket. Lösningen var att bygga
ett nytt mindre hus intill en av de
pumpstationer som finns i Alingsås där man
satte en tvättrumma - RoFAS och en
renstvättpress WAP4. En ledning från utloppet
hos RoFAS trumman leder via en markförlagd
ledning med självfall direkt ned till den
befintliga pumpsumpen.

Det vanliga avloppet och det silade
externslammet pumpas på ledningsnätet fram
till reningsverket cirka en halv mil bort. På
detta sätt säkerställs en trubbelfri pumpdrift.
Renset som RoFAS avskiljer, pressas och
tvättas i WAP4 renstvättpress. Det tvättade
och pressade renset hamnar i vanliga
hushållskärl och hämtas som restavfall. En
ändlös plaststrumpa runt renset gör att lukten
reduceras vilket ger en bra arbetsmiljö.
"Den nya lösningen har gett en väldigt positiv
effekt då de kan ta emot fler lossningar/dygn
på grund av att belastningen blir avsevärt mer
utjämnad än när lossningen skedde rakt in i
reningsverket" hälsar driftchefen Torvald
Krantz från Nolhaga reningsverk. De som
lämnar slammet på stationen säger att deras
arbete har underlättats oerhört mycket. Vill ni
komma i kontakt med vår säljare Ulf om fler
detaljer om projektet maila gärna
ulf.bengtsson@hubersverige.se.

På bilden till höger ser ni också Svenljunga
kommun som följde med till Alingsås på besök
för att se hur en sådan här installation kan
fungera.

RoFAS och WAP  installation i Alingsås RoFAS
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TEKSET 11-12 februari i Trondheim

TEKSET är en arena där aktörer i den norska fiskindustrin
diskuterar utmaningar och framtida lösningar relaterade till teknik
och driftanläggningar för laxyngelproduktion. TEKSET kommer att
fungera som en innovationsarena för fiskerinäringen med särskilt
fokus på aktuella frågor samt utnyttja kunskap från andra
industrier. På mässan möter ni vår säljare Elvis! Elvis är där för att
presentera vår unika slamavvattningspress Q-Press. Q-Pressen kan
på ett enkelt och pålitligt sätt avvattna slammet från
laxyngelproduktionen. Har du frågor till Elvis tveka inte att maila
honom på elvis@huber.no.
 

Säg hej till Jonna Martinsson!

Jonna började jobba hos oss som marknadsansvarig i oktober. Hon
jobbar bland annat med mässor, Hubers studieresa, våra
nyhetsbrev, sociala medier, vår hemsida och en del
filmproduktioner.

På fritiden gillar Jonna att vara utomhus med familjen, gärna träna
och äta god mat! Svensk fika är även en av Jonnas favoritsysslor!

Har du en spännande historia med en HUBER maskin eller en
lyckad installation kontakta gärna Jonna och berätta mer genom att
klicka här.
 

Service Tipsar

För att öka driftlängden på våra maskiner är det viktigt att ta hand
om sina maskiner. Nedan tipsar service om de viktigaste sakerna
att hålla koll på regelbundet:

Ha en rutin och ett schema med vad som skall göras med
det dagliga underhållet samt lite större underhåll månadsvis
Spola rent maskinen regelbundet
Smörj och håll efter kuggar
Lyssna efter tjut och skrik i växlar
Håll koll på oljenivån
Byt ut slitna delar
Kolla till borstar och byt ut dom när det är slitna
Ett bra stöd är att följa det underhållsschema som skickas
från Huber tillsammans med maskinen

Det underlättar att ha ett servicekontrakt då våra servicetekniker
är experter på våra maskiner. Glöm då inte att boka service med
regelbundna intervall minst 1 ggr/år.
Vill du ha kontakt med service? Klicka här!

Månadens tävling

Rätt svar i förra månadens tävling är: 100 000 invånare och
studieresan går 30 mars- 1 april.

Vi säger grattis till tre vinnare: Stewe Norell från Edsbyn,
Jan Elversson från Helsinge vatten & Tomas Johansson
från AFRY.

Denna gång undrar vi i vilket material en WAP är tillverkad i samt
vilken den högsta matningskapaciteten är?

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast 10 mars.
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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-mässan 22-24/9

 

Hydropress HUBER AB  
Tel: 031 99 64 60  

Heljesvägen 4
 

  Box 125, 437 22 Lindome
  E-post: info@hubersverige.se
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