
Entreprenörstorsdag i Gävle
Välkommen till en entreprenörsdag om små avlopp i Gävle!

Entreprenörsdagen riktar sig både till dig som redan gräver avlopp och dig 
som är intresserad av att sätta igång. För dig som är diplomerad entreprenör 
är entreprenörstorsdagen en bra uppdatering och för dig som är ny på området 
är det en bra introduktion. Här får du veta vad som händer inom området, vad 
som gäller i Gävle kommun samt få tips på hur man undviker konflikter när 
man jobbar mot privatpersoner. 

PROGRAM

08.00 Registrering och kaffe i utställningen  

08.30–08.50 Välkommen! 
 Vad händer inom området små avlopp? 
 Ebba af Petersens, VA-guiden

08.50–09.10 Små avlopp i Gävle kommun 
 Elin Albonius och Johan Andersson, Miljö- och  
 hälsoskyddskontoret Gävle

09.10–10.00 Guidad tur i utställningen 
 Guidning i mindre grupper

10.00–10.30 Kaffe i utställningen 
10.30–11.00 Markbaserad rening – Inventering av över  
 200 hushåll i Uppland
 Johan Hedin, Brännmossen AB

11.00–11.20 Slamavskiljare och tömning
  Tommy Lundqvist, Gästrike Återvinnare

11.20–11.40 Att jobba mot privatpersoner – vad ska  
 man tänka på? 
 Sara Stenquist (prel.), Konsument Gästrikland

11.40–12.00 Så här stöttar kommunen småföretagare 
 Annika Janglund, Näringslivsenheten  
 Gävle kommun 

12.00–13.15 LUNCH

13.15–13.45 Förslag på certifiering av avloppsentreprenörer 
 Agneta Rainsson, Maskinentreprenörerna

13.45–14.45 Erfarenheter från leverantörer 
 3 leverantörer av produkter/tjänster berättar

14.45–15.00 Frågor och avslutning

15.00–16.00 Kaffe och eftersnack i utställningen

Arrangörer:

Tid och plats: Torsdag 22 mars kl 08.00–
16.00, Gävle Konserthus. Entreprenörstors-
dagen arrangeras i lokalen Imagine, som 
ligger på nedre plan.

Pris: 700 kr (ex moms) per deltagare. In-
träde till utställningen, föredrag, lunch samt 
för- och eftermiddagskaffe ingår.

Frågor: Kontakta Ebba af Petersens, 
ebba.af.petersens@vaguiden.se, 
018–17 45 44

Anmälan: Görs på www.vattenavlopp-
kretslopp.se/entreprenorstorsdag 

Sista anmälningsdag är den 9 mars.
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Entreprenörstorsdagen hålls som en del 
av den nationella konferensen Vatten 
Avlopp Kretslopp på Gävle konsert-
hus, med över 500 deltagare. På plats 
finns ca 40 utställare – landets största 
utställning om små avlopp! Du får en 
guidad promenad i utställningen där 
produktleverantörer presenterar sina 
företag och sina produkter. Dagen av-
slutas med kaffe och tid för eget besök 
i utställningen med möjlighet att prata 
vidare med leverantörer och bransch.


