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Hej !
 

Vi hoppas att du haft en fin höst hittills med
både regn och fina färggranna soldagar!

På bilden ser du vår säljare Elvis i Norge som i
förra veckan var med på VA dagene i Midt-
Norge i Trondheim. Många spännande möten
och nyfikna besökare. Alltid lika kul att träffas
IRL.

De dagliga mötena är kärnan i vår
verksamhet, att få träffa er kunder och förstå
era utmaningar i befintlig drift eller funderingar
kring kommande om och utbyggnader ger oss
kraft och energi. Träffas vi inte ute finns vi
alltid tillgängliga på telefon eller mail, titta på
kontaktlistan och hör av er.

Hälsningar
John

Sandtvätt RoSF4
Har ni problem med sand i era
sedimenteringsbassänger eller att sanden som
kommer ur sandfånget är svart och luktar? Då
är en sandtvätt RoSF4 maskinen som ni söker.
Den både avskiljer och tvättar sanden från
avloppsvattnet. Det är en välbeprövad och
stabil produkt och HUBER har installerat över
1500 st runtom i världen med mycket goda
resultat!

Begagnad sandtvätt till salu!

Då en av våra kunder valde att uppgradera sin
maskin till en större storlek har vi en nyare
begagnad sandtvätt som klarar 16l/s för
omgående leverans. Kontakta
niclas.svensson@hubersverige.se eller
ulf.bengtsson@hubersverige.se vid intresse.

Exklusivt produktblad och mer info!

Säg hej till Isabella Fröderberg!
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Isabella började jobba som projektledare på vårt kontor i Lindome i
maj. Isabella ansvarar för hela projektcykeln, från att ett projekt
beställs till att det levereras och följs upp. I hennes roll ingår
förutom projektledning även design, konstruktion, och kalkylering.
Det Isabella gillar mest med sitt jobb är just variationen i de olika
delarna samt att följa kunden hela vägen fram. "Att uppfylla
kundens önskemål och förväntningar ger en extra kick" säger
Isabella. På fritiden sitter Isabella gärna på hästryggen ute i
naturen eller vid rodret på en segelbåt, kanske i Stockholms
skärgård där hon är uppväxt.

Studieresa 2020

Planeringen inför 2020 är i fullgång och
således intresseanmälan för vår studieresa till
Tyskland är aktuell. På studieresan besöker vi
bland annat den stora HUBER fabriken och
flera fantastiska reningsverk långt fram i
utvecklingen. Datum för studieresan är 30
mars till 1 april. Vi tar nu in
intresseanmälningar kring denna resa.
Hör av dig till
jonna.martinsson@hubersverige.se om du är
intresserad av att veta mer!

Tips!

Vill du hänga med i utvecklingen av VA i
framtiden? Då tipsar vi dig om att anmäla dig
till Varims seminarium "Hur löser vi VA i
framtiden" 7 november i Stockholm på
Teknikföretagen. För mer info klicka här.

Månadens tävling

Denna gång undrar vi hur hög avskiljningseffekt RoSF4 har?

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast fredag 15 november.
Du har chansen att vinna mycket fina vinster, så glöm inte att ange
din adress!

Kom ihåg att även följa oss på sociala medier!
 

Vi finns också på Linkedin, Facebook och Instagram!
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