
 
  Pressrelease 2017-01-11  Två veckor till årets VA Tour  
 Nu är det snart dags för 30 stora leverantörer av VA-produkter- och lösningar att ge sig ut på mässturné igen. Mässorna hålls i Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Malmö med start den 24 januari och har fler utställare än förra gången och även ett mer omfattande seminarieprogram. Programmets övergripande tema är ”Hur bygger vi framtidens VA-system – Sveriges viktigaste infrastruktur?”  - Alla utställare är väldigt peppade att komma ut i landet och träffa nuvarande och nya kunder, säger Lasse Ekman från VA-gruppen i VVS-Fabrikanternas Råd som är en av turnéns arrangörer. – Vi vill uppmana alla att passa på och möta oss nu när vi åker runt och har med oss alla produkter och material. STORA produktdisplayer utlovas!  Seminarierna kommer att hållas två gånger om dagen och programmet är anpassat efter de olika orterna. Presentationer som ingår är:  

 Infrakulvert – en ny innovativ lösning för all underjordisk infrastruktur. Presenteras av: 
Gunnar Rydin, Tekniska verken  

 Nya VA-ledningar och samarbete i fokus när Östra Länken i Luleå får ny infrastruktur för 
den växande staden. Presenteras av: Ola Engström, projektchef NCC 

 Konsekvent arbeta med tillskottsvatten – lyckas vi? Presenteras av: Joakim Ekberg, Borås 
Energi & Miljö 
 

- Målet med seminarierna på VA Tour Sweden är dels att gå ut och informera om att VA-nätet faktiskt är Sveriges största infrastrukturnät och dels att presentera ett antal exempel på nya, moderna VA-satsningar runt om i Sverige, säger Björn Delin på BraMässor som tillsammans med VVS-Fabrikanternas Råd arrangerar VA Tour Sweden. – Vi är stolta över att kunna presentera så många intressanta ämnen på årets turné.  VA Tour Sweden 2017 börjar den 24 januari på Scandic Skellefteå och fortsätter sedan söderut till Kistamässan i Stockholm den 26 januari, till Eriksbergshallen i Göteborg den 31 januari och avslutas den 2 februari på Malmömässan. Sveriges ledande VA-företag ställer ut för att möta sina kunder lokalt ute i landet.  VA Tour Sweden hade premiär 2015 och arrangerades då på de fyra orterna Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Mässorna besöktes då av totalt 1800 proffs inom VA-branschen.   För mer information: 
Se www.vatour.se eller kontakta: 
Björn Delin, BraMässor Sverige AB, bjorn.delin@bramassor.se, tel 0723-11 13 15 
Lisa Barthon, VVS-Fabrikanternas Råd, lisa@vvsfabrikanterna.se, tel 0736-27 55 92 
 
VA Tour Sweden arrangeras av: 


