Inbjudan och program till nätverksträff

Små avlopp i kretslopp – Kretsloppsnätverket 10 maj i Kvicksund, Eskilstuna
Varmt välkomna på årets nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp! Vi börjar
dagen på Tegelvikens skola i Kvicksund, strax utanför Eskilstuna, med föredrag, diskussioner samt
visning av skolans vakuumsystem för klosettvatten med tillhörande sluten tank. Systemet har varit i
gång sedan 1998. Vi avslutar dagen med ett studiebesök till Sörby gårds våtkomposteringsanläggning
för klosettvatten och latrin. Sörby gård tar emot och behandlar klosettvattnet från Tegelvikens skola
men även latrin från ett 25-tal kommuner runt om i Sverige.
Datum: Fredagen den 10:e maj 2019
Tid: kl 9.00-15.30, kaffe serveras från kl 8.30
Plats: Tegelvikens skola i Kvicksund, strax utanför Eskilstuna.
Tåg går till Kvicksunds station och det är ca 15-20 min promenad till Tegelvikens skola, adress
Sundbyviksvägen 2, 635 31 Kvicksund. Länk till karta.
OBS! Dagen avslutas med studiebesök vid Sörby gård och transport till Eskilstuna tågstation erbjuds
efter studiebesöket (inte tillbaka till Kvicksund).
Anmälan: Anmäl dig här senast den 2019-05-02. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange vid
anmälan om du kommer med bil eller åker kollektivt. Till besöket vid Sörby gård kommer vi vid behov
att ordna buss.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex. moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader
Frågor? Marie Strand, 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se
Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk och Eskilstuna kommun

Mer om nätverket Små avlopp i kretslopp - Kretsloppsnätverket
VA-guidens nätverk Små avlopp i kretslopp startade som ett HaV-projekt 2016, och är ett nätverk för
alla som aktivt arbetar med eller som är intresserade av att få näring från små avlopp tillbaka till
åkermarken. Nätverket har ca två träffar per år och har en egen diskussionslista via e-post. Många
frågor för VA-guidens nätverk är samma som för Avfall Sveriges slamnätverk och därför sker ett
samarbete kring träffarna. Avfall Sveriges slamnätverk bildades 2015 med syfte att förbättra
förutsättningarna för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, sprida erfarenhet samt
försöka få till ett bättre samarbete mellan avfalls-, miljö- och VA-sidan i kommunerna.

Varmt välkomna!

Program

Små avlopp i kretslopp – Kretsloppsnätverket i Kvicksund, Eskilstuna
10 maj 2019
Tid
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20

Aktivitet
Kaffe och smörgås
- Välkommen till Eskilstuna och Kvicksund – Stefan Sjöberg, Eskilstuna kommun
- Inledning och introduktion till nätverken
• Marie Strand, VA-guiden
• Jenny Westin, Avfall Sverige

9.20 – 9.35

Kretslopp på kartan – Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS

9.35 – 9.55

Läkemedel i källsorterade fraktioner – Maja Englund, RISE

9.55 – 10.00

Bensträckare

10.00 – 10.40

Vakuumtoalettsystemet på Tegelvikens skola och Sörby gårds våtkomposteringsanläggning, bakgrund och nuläge.
Utvecklingsprojekt – vad händer i framtiden? Anna Calo, A2T

10.40 – 10.55

Kretslopp och små avlopp – hur jobbar miljökontoret med frågorna? Stefan Sjöberg,
VA-rådgivare Eskilstuna kommun

10.55 – 12.00

Erfarenhetsutbyte/diskussion i grupper
Exempel på diskussionsfrågor: latrinhämtning och hantering, slutna tankar,
vakuumtoaletter i offentliga byggnader, uppströmsarbete - information till
fastighetsägare.
(Skicka gärna in egna förslag på frågor till gruppdiskussionen!)

12.00 – 12.45
12.45 – 13.15

LUNCH
Guidad visning av svartvattensystemet på Tegelvikens skola med toaletter,
vakuumenhet och tank.

13.15 –15.00

Studiebesök till Sörby gårds våtkomposteringsanläggning för klosettvatten och latrin
- Tomas Eriksson, lantbrukare på Sörby gård med mångårig erfarenhet av att sköta
driften av Sveriges äldsta våtkomposteringsanläggning i drift
- Anna Calo och Tord Söderberg A2T, processansvariga visar oss anläggningen för
våtkompostering på Sörby, tömningsautomat för latrin samt en prototyp för mobil
våtkompostanläggning i container, framtagen åt Svenska Röda korset
- Fika
- Summering och avslut!

15.00 – 15.30

Transport till Eskilstuna station för resande med tåg.
OBS! Vi åker inte tillbaka till Tegelvikens skola.

Med reservation för ev. mindre förändringar i programmet

