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Hej !
 

VA-Branschen, en samhällskritisk resurs.

Vi var väl få som kunde förstå hur snabbt och
abrupt vår vardag på vissa sätt skulle
förändras, även om man så här i efterhand
nog kunde inse vart det var på väg. Alla stora
samlingar är inställda och därmed också IFAT.

I Norge och Finland har man valt en lite
hårdare nedstängning än Sverige. Alla har fått
ändra om i planer och rutiner. Att vi håller VA-
Branschen rullande är oerhört viktigt. Slutar vi
att underhålla, ersätta och förnya våra
reningsverk riskerar vi snabbt en situation där
dricksvattnet blir otjänligt. På många platser
släpps det renade avloppsvattnet ut i samma
älv eller sjö som nästa samhälle använder för
sin dricksvattenförsörjning. Vi kan inte stoppa
eller skjuta upp underhåll och förnyelse, inte
ens för en kort tid, utan att riskera
dricksvattnet. Vi som verkar i branschen vet
vad god hygien innebär och vi tillämpar det
alla dagar i veckan. Även vi har blivit än mer
vaksamma och skärpt upp redan goda rutiner,
så att vi kan hjälpa alla våra kunder med
service, kunskap och offerter.

Var försiktig, ta hand om varann och era VA-
anläggningar så löser vi detta tillsammans.

Om hur vi jobbar i Covid 19 tider.

Hälsningar
John

IFAT 2020 7-11 september

Ut på tur i Norge
 

Tidigare i vintras var vi på tur i Norge och vår marknadsansvarige, Jonna, fick tillsammans med
de norska säljarna Elvis och Harald besöka tre helt fantastiska anläggningar. Se nedan!

# Besök på laxodling i HardingSmolt

På HardingSmolt träffade vi driftchefen Jakob Drivenes. Det är den första anläggningen i Norge
som HUBER har fått leverera en Q-PRESS slamavvattnare till just en fiskodling. Maskinen är både
energisnål och avvattnar fiskens matrester och slamrester med ett resultat på 30% TS. Jakobs
kommentar på vad han tycker om resultatet så säger han att "det har varit succé från dag 1".
Varje vecka tas 26 ton slam om hand. Med oss på besöket hade vi en kollega från en annan smol
uppfödare som var väldigt nyfiken på denna effektiva lösning. Det är väldigt spännande att få
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jobba med en ny marknad hälsar vår säljare Harald med så gott resultat.

Vill du komma i kontakt med Harald klicka här.

        Slamet

Jakob Drivens driftchef och vår säljare
Harald Fjaere

Laxodling

# Besök på Nosaneset Hardanger, Norheimsund

På Notaneset i Norheimsund fick vi träffa VA-chef Erling Eid. Det är en otroligt fin anläggning där
det rostfria stålet blänker överallt och anläggningen är helt luktfri. Reningsverket styrs helt
automatiskt och det behövs bara någon check/dag online och verket sköter sig själv. Här har
HUBER levererat två RPPS Inloppssilar, en RoSF4 Sandtvätt och två Q-PRESS 440
slamavvattnare. Verket har en utöver HUBER’s maskiner sand och fettfång, samt ett biologiskt
reningssteg. I denna byggnation har man lagt stor vikt vid kvalité och design.
Erling säger att dom är otroligt nöjda med anläggningen och att allt flyter på nästan av sig själv.

RPPS RoSF4 Q-PRESS 440

# Besök på Storanipa RV i Öygarden kommun

I Öygarden kommun som tidigare hette Fejll, besökte vi Storanipa RV som drivs av Öyvar. Under
två dagar spelade vi in en informations film om anläggningen. Det är ett unikt reningsverk som
man har valt att spränga in i ett berg. HUBER har levererat en helt mekanisk process med tre
kompaktenheter Ro5, med grovsilning (6mm spalt) sand och fettfång och en RoSF4 sandtvätt.
Därefter sex stycken Drum Screen Liquid (DSL) finsilar med 0,2mm mesh, två S-DISC
slamförtjockare, två S-press slamavvattnare och slutligen en RoWin värmeväxlare för
avloppsvattnet. Med denna maskinuppsättning överträffar vi rensekraven (55% reduktion av SS
och 25% reduktion av BOF). Verket är ett av de största reningsverken med denna typen av krav
i Norge och vi når idag c:a 70% SS reduktion, 35% BOF reduktion och 30% i TS på det
avvattnade slammet. Driftsäkerhet och driftsekonomi för en långsiktig hållbar ekonomisk och
resursmässig drift har varit ledord under projektet och det har hitills överträffat alla
målsättningar. Verket är toppmodernt med en optimal arbetsmiljö, allt är helt automatiserat och
det löpande underhållet består mestadels i status kontroller. Vi är stolta över att få leverera
denna lösning till Öygarden och ser fram emot att kunna visa upp anläggningen för andra
kommuner som planerar att uppdatera sina befintliga anläggningar för att klara de ökade kraven
från Fylkesmannen.
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DSL (Drum Screen Liquid) Ro5 grovgaller, sand- och fettfång S-PRESS

Vårt säljteam Norge

I Norge har vi två st säljare Harald och Elvis. Harald är ansvarig för söndra Norge och Elvis är
ansvarig för mitt- och Nordnorge. De är båda två otroligt engagerade i sitt jobb och brinner för
de dom gör.

Vi ställer tre frågor till Elvis och Harald och svaren kan ni läsa nedan!

1. Vad är det roligaste med ert jobb?
2. Hur länge har ni jobbat på HUBER?
3. Vad gillar ni att göra på fritiden?

Harald svarar:
1. Det morsomste med jobben min i Huber er de fantastiske maskinene og utstyret jeg kan selg.
Denne jobben har en viktig samfunnsfunksjon og i å beskytte naturen - også alle de hyggelige og
fornøyde kundene da.

2. Jeg har jobbet på Huber fra 01.01. 2011 så går i mitt 10 år ;) – og like spennende hele tiden.

3. På fritiden har jeg nok å gjøre på et lite småbruk jeg flyttet til for 8 år siden. Her er det stille
og fint, nok å pusle med, hugge egen ved, turer med hundene eller bedre kjent som «Gutta» og
fortsatt litt rypejakt på høsten. Er ikke så viktig med å få rype/vilt lenger, men fjellturene er jeg
nesten avhengig av med jevne mellomrom - ikke minst på sommeren. Prøver også å få trenet og
løpt i skogen bak småbruket (ski på vinteren) og ambisjoner om å få fotografert litt mere.

Elvis svarar:
1.Jeg trives i denne jobben for at jeg får reise mye og møtt veldig hyggelige folk rundt om i Midt
og Nord Norge, Det er en veldig god følelse og hjelpe kunder med de utfordringene de har på
sine renseanlegg. Jeg er stolt av å jobbe i et så profesjonelt selskap som Huber er.

2. Hur länge har ni jobbat på HUBER?
Jeg skulle starte å jobbe i Huber fra 1. januar 2015 men fikk karantene fra min tidligere
arbeidsgiver i 2 år så fikk starte å jobbe for Huber fra 1. januar i 2017

3. Vad gillar ni att göra på fritiden
På fritiden liker jeg å være på hytta som jeg har på Finnanger bare 30 min fra Namsos der jeg
bor. På sommeren er det båtlivet som gjelder. Jeg liker også å ta en fjelltur iblant.

Kontakta Harald Kontakta Elvis

Månadens tävling

Rätt svar i förra månadens tävling är: Step, south baltic
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programme

Vi säger grattis till tre vinnare: Anette Andersson från Uppsala,
Henric Bodén från Skara och Thomas Wallberg från Mjölby VA-verk.

Denna gång undrar vi vad namnet heter på den maskin som HUBER
kan erbjuda till fiskbranschen!

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast 10 maj.
Du har chansen att vinna mycket fina vinster, så glöm inte att ange
din adress!

Viktiga datum 2020!!

IFAT 7-11/9
VA-mässan 22-24/9
Studieresa 2-4/11 FULLBOKAD

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

Linkedin
Facebook 
Instagram

 

Hydropress HUBER AB  
Tel: 031 99 64 60  

Heljesvägen 4
 

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

Avregistrera mig från detta utskick
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