
UTSTÄLLNING I LUND DEN 5 oktober

UPPTÄCK FOSSILFRIA ARBETSMASKINER
OCH TUNGA FORDON!
Hur ser utvecklingen ut för fossilfria arbetsmaskiner och
tunga fordon? Kan maskiner och fordon som går på el
eller biogas uppfylla våra verksamheters tuffa krav?

Den 5 oktober ordnar vi en utomhusutställning i Lund med
en rad leverantörer av fossilfria arbetsmaskiner och tunga
fordon. Passa på att prata med leverantörerna, ställa alla
svåra frågor och kanske testa de fordon och maskiner som
du är mest intresserad av. Allt är helt gratis.

Bland annat kan du kika på grävare och lastare från Wacker
Neuson, elektrisk respektive fjärrstyrd gräsklippare från Mean
Green och Raymo, sopmaskin från City Cat, gasdriven traktor
från New Holland och många fler intressanta arbetsmaskiner!
Hela listan på utställare hittar du här.

Foton från förra mässan. Nu är vi
utomhus!

NÄR: Tisdagen den 5 oktober, klockan 10‐14. På grund av pandemin kommer alla besökare att
tilldelas ett tidsspann då de kan besöka utställningen. I anmälan får du välja vilka tider som fungerar
för dig och veckan innan utställningen mejlar vi ut vilken tid som du tilldelats. Tillsammans hjälps vi åt
att hålla avstånd!

VAR: Utomhus i Markentreprenads kallgarage och intilliggande parkeringsplats på Råbyvägen 33 i
Lund.

VEM: Utställningen vänder sig till användare, upphandlare och andra intresserade av tunga fordon och
arbetsmaskiner hos kommuner och entreprenörer.

KOSTNAD: Gratis.

COVID‐19: På grund av pandemin genomförs hela träffen utomhus och vi kommer att vidta åtgärder
för att förhindra smittspridning. Det kan dock ändå bli aktuellt att ställa in utställningen med kort
varsel, men vi hoppas att alla i så fall har överseende med det!

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

VÄLKOMNA!

ANMÄL DIG HÄR SENAST DEN 26 SEPTEMBER

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.c.plma.se/?q=006822920010&TId=1
http://l7817e.c.plma.se/?q=006822920021&TId=1
http://l7817e.c.plma.se/?q=006822920032&TId=1
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http://l7817e.c.plma.se/?q=006822920054&TId=1
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UTSTÄLLNING I LUND DEN 5 oktober

UPPTÄCK FOSSILFRIA ARBETSMASKINER
OCH TUNGA FORDON!
Hur ser utvecklingen ut för fossilfria arbetsmaskiner och
tunga fordon? Kan maskiner och fordon som går på el
eller biogas uppfylla våra verksamheters tuffa krav?

Den 5 oktober ordnar vi en utomhusutställning i Lund med
en rad leverantörer av fossilfria arbetsmaskiner och tunga
fordon. Passa på att prata med leverantörerna, ställa alla
svåra frågor och kanske testa de fordon och maskiner som
du är mest intresserad av. Allt är helt gratis.

Bland annat kan du kika på grävare och lastare från Wacker
Neuson, elektrisk respektive fjärrstyrd gräsklippare från Mean
Green och Raymo, sopmaskin från City Cat, gasdriven traktor
från New Holland och många fler intressanta arbetsmaskiner!
Hela listan på utställare hittar du här.

Foton från förra mässan. Nu är vi
utomhus!

NÄR: Tisdagen den 5 oktober, klockan 10‐14. På grund av pandemin kommer alla besökare att
tilldelas ett tidsspann då de kan besöka utställningen. I anmälan får du välja vilka tider som fungerar
för dig och veckan innan utställningen mejlar vi ut vilken tid som du tilldelats. Tillsammans hjälps vi åt
att hålla avstånd!

VAR: Utomhus i Markentreprenads kallgarage och intilliggande parkeringsplats på Råbyvägen 33 i
Lund.

VEM: Utställningen vänder sig till användare, upphandlare och andra intresserade av tunga fordon och
arbetsmaskiner hos kommuner och entreprenörer.

KOSTNAD: Gratis.

COVID‐19: På grund av pandemin genomförs hela träffen utomhus och vi kommer att vidta åtgärder
för att förhindra smittspridning. Det kan dock ändå bli aktuellt att ställa in utställningen med kort
varsel, men vi hoppas att alla i så fall har överseende med det!

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

VÄLKOMNA!

ANMÄL DIG HÄR SENAST DEN 26 SEPTEMBER

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

Skickat med Paloma
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