Jönköping värdkommun för
Vatten Avlopp Kretslopp 2020
18–19 mars 2020 står Jönköping värd för den nationella konferensen Vatten Avlopp
Kretslopp på Elmia Kongress & Konserthus. Konferensen arrangeras av VA-guiden.
Till konferensen välkomnas över 500 tillverkare, experter, studenter och tjänstemän för att
lära av varandra och rusta sig inför dagens och morgondagens utmaningar inom vatten,
avlopp och miljö.
Marie Strand, projektledare på VA-guiden, är glad över att arrangera konferensen på Elmia
Kongress- och Konserthus i Jönköping.
–

Elmia är en av landets mest etablerade och erfarna mötesplatser, och har ett
miljötänk som genomsyrar deras dagliga arbete, säger Marie Strand.

Utställning och öppet hus
Till konferensen hör en av Sveriges största utställningar inom enskilda avlopp och
dagvattenprodukter. Utställarna består bland andra av tillverkare, konsulter och experter. På
torsdagen öppnar utställningen för allmänheten som kan träffa både representanter för
Jönköpings kommun och tillverkare för att få hjälp med sina avlopps- eller dagvattenfrågor.
–

Vi har tidigare arrangerat avloppsdagar för allmänheten i samband med konferensen,
och det har varit mycket uppskattat av både utställare och fastighetsägare, säger
Marie Strand.

Lokalt och nationellt
I konferensprogrammet kommer arbete på både nationell och lokal nivå att lyftas fram.
Företrädare för myndigheter och nationella aktörer varvas med representanter för kommun
och näringsliv som ger sina exempel på lokal va-problematik.
– Målsättningen är att göra ett konferensprogram där vi belyser viktiga och aktuella
frågeställningar. Genom att tjänstemän, konsulter och tillverkare ges möjlighet att träffa
varandra och diskutera hoppas vi att de kan inspireras till nya tankesätt och metoder, säger
Vilhelm Feltelius, som är programansvarig för konferensen.
Om Vatten Avlopp Kretslopp
Vatten Avlopp Kretslopp är en ambulerande och årlig konferens som arrangeras av VAguiden AB. Deltagarna arbetar med eller nära frågor om dagvatten, VA-planering och små
avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer och
tillverkare av produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och enskilda
avlopp.
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