Vatteninfos nyhetsbrev

Vatteninfo fyller 6 år!
I en tid av utmaningar är det än mer viktigt att ﬁra och
uppmärksamma de milstolpar vi passerar. Därför vill vi som den
självklara mötesplatsen för vatten- och avloppsfrågor
högtidlighålla vårt 6-årsjublieum. I månadens nyhetsbrev kan du
följa med på en snabbresa genom Vatteninfos historia, ta del av
det som händer just nu och inom den närmsta framtiden.
Den 6 februari 2015, som en avknoppning till Campus Roslagen,
föddes Vatteninfo i form av en utställning, ett rapport-bibliotek
och de årliga vattendagarna. Dessa grundpelare står kvar än idag
och är i ständig utveckling. Dessutom har vi expanderat med
VA-rådgivning till allmänheten, Laboratorietjänster och initiativet
GemVA - för Samfälligheter och företag.

Vatteninfos olika delar.
Vattenexpo.
Vattenexpo är en permanent och virtuell
utställning med entreprenörer och
leverantörer av innovativa lösningar för
Vatten och Avlopp. Bland våra många
utställare vill vi nu ge ett extra tack till Baga,
Borrföretagen Ek. Förening, Cipax, Fann,
Göthes Sanitet, Wostman, Jets, SKT, Topas,
Uponor och Roslagslänna Markentreprenad
som alla varit en del av Vattenexpo i över 5
år. Utställningen ﬁnns i fysisk form på
Kaserngatan 11 i Norrtälje, och i virtuell
form på www.vatteninfo.com/vattenexpo.

VA-rådgivning.
Vatteninfo vatten- och avloppsrådgivning
ﬁnns både i uppdrag av kommuner, men
även som betaltjänst för fastighetsägare
med enskilt vatten eller avlopp i hela landet.
På www.boka.se/vatteninfo kan du boka en
rådgivning. Just nu får du 100 kronor rabatt
om du anger koden vatten100. Koden gäller
fram till 31 mars 2021.

Laboratorietjänster.
Kvalitetssäkra ditt dricksvatten med
Vatteninfo Laboratorietjänster. Vi har nu
möjlighet att, under Livsmedelsverkets
lagstiftning, ta emot analyser för både
enskilt vatten och dricksvatten.
Läs mer om inlämningstider och priser
på www.vatteninfo.com

GemVA.
GemVA är vår medlemsorganisation för
er med gemensamt Vatten, Avlopp eller
Ledningar. Medlemmar i GemVA kan både
vara samfälligheter, tomtägarföreningar,
verksamheter och företag. Medlemskapet
kan innefatta stöd och service inom teknik,
juridik eller administration. I GemVA ﬁnns
även serviceavtalet GemVA Drift, för drift
och underhåll av er gemensamhetsanläggning.
Kontakta oss för mer information.

@vatteninfo

vatteninfo AB

Vatteninfos nyhetsbrev

Vad händer 2021?
De årliga vattendagarna som vi ser fram emot varje år påverkas
givetvis av de rådande restriktionerna. Detta betyder inte att de
ställs in. Vi kommer med samma glädje och energi som vanligt
anordna vattendagarna men under nya former. Istället för en mässa
i utställningen kommer ni kunna boka möten med entreprenörer
och leverantörer av Vatten och Avlopp – för att få svar på frågor,
detaljerade produktbeskrivningar och rådgivning. Mötena kommer
att hållas digitalt eller på plats hos oss på Kaserngatan 11 i Norrtälje.
Bokade möten kommer att ske parallellt med programmet under
respektive vattendag. Dessa kommer att innehålla föreläsningar,
webinar och presentationer av produkter och tjänster från
entreprenörer och leverantörer. Håll utkik i kalendern på
www.vatteninfo.com där kommer ytterligare information
om vattendagarna och länkar till mötesbokning att publiceras.

Vi ses!

Vatteninfo öppettider 2021:

Måndag-Fredag kl 10.00-16.00

@vatteninfo

vatteninfo AB

Nu blir vi en
sexårsverksamhet*

*Vi fyller 6 år.
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Amelia
Morey Strömberg

Lars
Frödin

Peter
Sundqvist

VD och rådgivare på
Vatteninfo. Huvudkonsult
för GEMVA.

Dricksvatten expert,
drifttekniker och konsult
för GEMVA.

Avloppsrådgivare på
uppdrag av kommuner och
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08 - 428 431 51
amelia@vatteninfo.com

08 - 428 431 52
lars.frodin@vatteninfo.com

Nås genom bokning av
rådgivning på vår hemsida

Michael
Kroon

Angelika
Strömberg

Malgorzeta
Surminska

Tekniskt kunnig värd.
Ansvarig för expo, besökare,
entreprenörer och administration.

Kundansvarig på GEMVA
och kommunikatör.

Laboratorietekniker på
Vatteninfo. Förmedlar även
prover till det ackrediterade
laboratoriet.

08 - 428 431 57
michael.kroon@vatteninfo.com

08 - 428 431 53
angelika@vatteninfo.com
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