
UTSTÄLLNING I LUND DEN 14 SEPTEMBER

VILL NI VISA UPP ERA FOSSILFRIA
ARBETSMASKINER OCH TUNGA
FORDON?
Den 14 september ordnar vi en utomhusutställning i Lund
för kommunernas användare av tunga fordon och
arbetsmaskiner. Nu letar vi efter fordon och maskiner som
drivs av förnybara drivmedel, till exempel el, vätgas eller
biogas.

Är ni som leverantör intresserade av visa upp era
fossilfria arbetsmaskiner, tunga fordon eller intressanta
laddlösningar? Vill ni ge användarna chansen att
klämma, känna och ställa frågor? Då är ni varmt
välkomna som utställare! Det är gratis att ställa ut och
att besöka utställningen.

Foton från förra mässan. Nu är vi
utomhus!

Datum: Tisdagen den 14 september.

Tid: Utställningen är öppen klockan 10–14, men det kommer att finnas tid att ställa iordning allt både
före och efter öppettiderna.

Plats: Utomhus i Markentreprenads kallgarage och intilliggande parkeringsplats på Råbyvägen 33 i
Lund. Alla utställare kommer att få plats under tak, men vissa större fordon eller maskiner kan behöva
ställas upp precis utanför.

Målgrupp för utställningen: Utställningen vänder sig främst till kommunernas kravställare vid val av
tunga fordon och arbetsmaskiner, men även andra användare, upphandlare och intresserade är varmt
välkomna.

Covid‐19: På grund av pandemin genomförs hela träffen utomhus, men det kan ändå bli aktuellt att
begränsa antalet besökare eller vidta andra åtgärder. Vi kan också behöva flytta fram utställningen
med kort varsel, men förhoppningsvis kan den i så fall genomföras våren 2022. Beslut om eventuell
framflyttning kommer att fattas ungefär en månad innan mässan. Vi hoppas att alla har överseende
med detta!

Är ni intresserade av att ställa ut? Mejla lotta.hansson1@malmo.se och berätta:

• vilka fordon eller maskiner ni skulle vilja visa upp,
• hur stor yta ni behöver,
• vem som kommer från ert företag.

Sista anmälningsdag är den 14 maj.

Observera att detta är en intresseanmälan och att vi sedan kommer att göra ett urval utifrån relevans
för målgruppen. Observera också att vi inte vill visa upp bensin‐ och dieseldrivna fordon, även om
dessa kan tankas med mer hållbara alternativ. Vi kommer inte att tillhandahålla tält, bord eller liknande,
men ni får gärna ta med det själva.

Utställningen genomförs inom ramarna för projekten Fossilbränslefria kommuner 2.0 och
CLEANCON som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund‐
Kattegatt‐Skagerrak.

VÄLKOMNA!

Öppna inbjudan i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här
Vill du avregistrera dig utskick? Klicka här

Skickat med Paloma

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006652170018&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006652170029&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?MId=665217&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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