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Över 40 föredrag på
Vatten Avlopp Kretslopp 2020
Vatten Avlopp Kretslopp är en årlig och nationell mötesplats
för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små
avlopp. Nu presenteras programmet, som vittnar om en
konferens med många intressanta och spännande ämnen.
Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras i Jönköping 18-19 mars
2020.
Temat för konferensen, VA-utmaningar – från högt till lågt, är en röd tråd i programmet. Vilhelm
Feltelius, programansvarig på VA-guiden som arrangerar konferensen, hoppas att det inspirerande och
konkreta programinnehållet ska locka många deltagare.
– Vi har en fantastisk bredd med föreläsare från hela VA-Sverige. Allt från det nationella perspektivet
med olika myndigheter, till det regionala och lokala perspektivet med värdkommunen Jönköpings egna
exempel på hur god kommunikation, planering och samarbete är viktiga faktorer när en VA-plan ska tas
fram, säger Vilhelm.
Konferensdeltagarna kommer att kunna välja bland över 40 olika föredrag av drygt 60 föreläsare, från
nästan 50 olika organisationer. Programmet ger deltagarna en möjlighet att få koll på hur olika
kommuner, branschexperter och myndigheter arbetar med vissa frågor, att lära sig av varandra och att
ta del av det senaste i branschen.
– En av många spännande programpunkter är samtalet i konferensens morgonsoffa. Erik Winnfors
Wannberg på Cirkulation, Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten och Andreas Andersson, från
Alvesta kommun kommer att diskutera om det ställs rimliga eller orimliga krav på små avlopp. Dessutom
ger Mikael Larsson Svenskt Vattens perspektiv på Sveriges VA-utmaningar och Måns Lindell från
Vätternvårdsförbundet tar med oss på en historieresa med fokus på vatten, avlopp och Vättern, berättar
Vilhelm Feltelius.
Marie Strand, projektledare för konferensen hoppas att VA-guiden, med konferensens tema i
bakgrunden, kan skapa en mötesplats som samlar stora delar av VA-branschen för att utbyta kunskap
och erfarenheter.
– Förhoppningsvis tar vi gemensamt ett steg i rätt riktning att lösa de VA-utmaningar som Sverige står
inför, säger Marie Strand och avslutar med att hälsa alla välkomna till 2020-års konferens i Jönköping.
Mer information, konferensprogram samt högupplösta bilder finns på: www.vattenavloppkretslopp.se
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Om Vatten Avlopp Kretslopp
Vatten Avlopp Kretslopp är en ambulerande och årlig konferens som arrangeras av VAguiden AB. Konferensen är till för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små
avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att
knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och
erfarenheterna inom dagvatten, va-planering och små avlopp. På plats finns även en stor
utställning med leverantörer och tillverkare av produkter och tjänster för bland annat
dagvattenhantering och enskilda avlopp. 2020 års konferens arrangeras i Jönköping på
Elmia Kongress- & Konserthus den 18-19 mars, tillsammans med samarbetspartnerna
Jönköpings kommun och Vätternvårdsförbundet.
Om VA-guiden
VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med dagvatten, va-planering och
små avlopp. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper
dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och
dokument.
Kontakt
Marie Strand, projektledare VA-guiden, 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se
Vilhelm Feltelius, programansvarig VA-guiden, 018-10 57 03, vilhelm.feltelius@vaguiden.se

Samarbetspartners: Jönköpings kommun och Vätternvårdsförbundet.

