INVITATION TIL ÅBENT HUS PÅ NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

KOM OG SE DANMARKS STØRSTE SPILDEVANDSPUMPESTATION
HOFOR har opført Danmarks største spildevandspumpestation ved siden af den
eksisterende pumpestation på Amager.
Den nye pumpestation skal tage over efter den gamle, der siden 1901 har pumpet
det meste af det københavnske spildevand – først ud i Øresund og siden 70’erne til
det nærliggende renseanlæg Lynetten.
AUMA, Hidrostal, Insatech, Krüger, MT Højgaard, Vatech 2000 og Veje Engineering
inviterer til åbent hus på pumpestationen, når HOFOR slår dørene op til den nyopførte spildevandspumpestation.
Det er en unik mulighed for at se den nye og gamle pumpestation med rundvisninger og høre nærmere om teknikken bag den nye pumpestation.

Dato
Onsdag d. 5. december og
torsdag d. 6. december 2018
Begge dage kl. 9-15

Tilmelding
Senest fredag d. 23. november
2018 via dette link.
Ved spørgsmål kontakt venligst
en af repræsentanterne.

Adresse
Herjedalgade 1, 2300 Kbh. S

Begge dage vil der være mulighed for:

Påklædning

• Rundtur på den nye og gamle pumpestation.
• Tur til Renseanlæg Lynetten for at se den nye grovriste installation
• Møde leverandørere og rådgiver, der vil kunne fortælle i detaljer om deres
arbejde med den nye pumpestation og have udstillinger af deres produkter.
• Få slukket tørst og sult i løbet af dagen.

Pumpestationen er under idriftsætning, men der kræves ikke
særlig sikkerhedsbeklædning,
men hav gerne varmt tøj med,
da de fleste aktiviteter foregår
udendørs.

Transport:

På glædeligt gensyn

Der kører opsamlingsbus fra
Støvring (med stop ved Tilst
og Middelfart). Ved tilmelding
angives, om man har brug for
transport.

Jens Ulrik Jensen, AUMA, tlf. 2715 2934
Bjarne Nielsen, Hidrostal, tlf. 4016 7407
Thomas Jørgensen, Hidrostal, tlf. 8140 4363
Søren Olsen, Insatech, 2761 4534
Arvid Bruhn, Krüger, tlf. 2760 0383
Khaled Ghizzani, MT Højgaard, tlf. 2523 5360
Martin Munk Pedersen, Vatech 2000, tlf. 2340 6008
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