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Lyckad VA-turné från söder till norr 
 

Fyra städer från söder till norr, 1800 deltagare, 23 nöjda företag i 28 montrar som visade allt från 

rörkopplingar och pumpar till reningsverk och slamavskiljare och flertalet intressanta seminarier 

summerar de senaste tre veckorna då VA Tour Sweden 2015 pågått. Malmö, Göteborg, Stockholm 

och Umeå är de städer som fått besök av Sveriges ledande leverantörer inom VA och Små avlopp.  

 

- Vi måste säga att vi är riktigt nöjda med de fyra mässorna, säger Lasse Ekman från VA- 

Gruppen inom VVS-Fabrikanternas Råd som är en av arrangörerna av VA Tour Sweden.  

– Vi lyckades skapa bra mötesplatser för våra medlemmar och deras kunder och det var 

verkligen en trevlig stämning på mässgolvet.  

 

VA Tour Sweden gick på Malmömässan den 14 april, i Eriksbergshallen i Göteborg den 16 april, 

på Kistamässan i Stockholm den 21 april och avslutades på Nolia i Umeå den 29 april. Det fanns 

28 montrar på mässans två avdelningar VA och Små Avlopp. Ämnen i seminarieprogrammet var 

bland annat hållbara VA-system, kvalitetssäkring av små avloppsanläggningar och aktuellt inom 

drift och underhåll av ledningsnäten. VA Touren hade även med sig Tina Thörner, världens bästa 

kartläsare i rally, som inspirationsföreläsare på turnén. Ett inslag som väldigt mycket 

uppskattades av alla deltagare.  

 

- Det var ett lyckat förstagångsevenemang som garanterat får en fortsättning, säger Björn 

Delin, VD på BraMässor Sverige som tillsammans med VVS-Fabrikanternas Råd 

arrangerade mässorna. – Det finns uppenbarligen ett stort behov i de stora städerna för 

ett sådant här evenemang för VA-branschen och det var en kö av besökare innan vi 

öppnade dörrarna, fortsätter Björn Delin.  

 

VA-Gruppens medlemsföretag inom VVS-Fabrikanternas Råd har tidigare år besökt flera städer 

runt om i landet med en mindre utställning, men ville nu utöka sin satsning och etablera fyra 

regionala VA-mässor på de största marknaderna i Sverige. Ambitionen är att VA Tour Sweden ska 

bli ett återkommande evenemang som täcker behovet hos Sveriges ledande VA-leverantör att 

möta sina kunder.  
 

För mer information: 

Se www.vatour.se eller  

Kontakta Björn Delin, BraMässor Sverige AB, bjorn.delin@bramassor.se, tel 0723-11 13 15 

 

För mer information om VVS-Fabrikanternas Råd, VA-Gruppen och Aktionsgrupp Små Avlopp, se 

www.vvsfabrikanterna.se  

 

 

VA Tour Sweden arrangeras av: 


