
VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLNING
OM FOSSILFRIA ARBETSMASKINER OCH TUNGA FORDON!

Du har anmält dig till vår utomhusutställning med fossilfria arbetsmaskiner och tunga fordon som äger
rum på tisdag den 5 oktober i Lund. Nedan kan du läsa allt du behöver veta om ditt besök på
utställningen.

Men först: På grund av pandemin tilldelas alla besökare ett tidsspann då de kan anlända till
utställningen.

När? Tisdagen den 5 oktober.

Var? Utomhus i Markentreprenads kallgarage och intilliggande parkeringsplats på Råbyvägen 33 i
Lund. Se kartan nedan. Närmaste busshållplats heter Hagtornsgränden och ligger ungefär en minuts
promenad från utställningen. Parkeringsplats för bil finns på Kastanjegatan 17, runt 10 minuters
promenad från utställningen. Cyklar kan parkeras precis utanför utställningen.

Vem ställer ut? Hela listan på utställare hittar du här. 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!

Kostnad? Gratis.

Covid‐19? På grund av pandemin är hela utställningen utomhus och vi kommer att vidta åtgärder för
att förhindra smittspridning. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd!

Frågor? Hör av dig till elin.dalaryd@lund.se.

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

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=006851300014&TId=1
mailto:elin.dalaryd@lund.se
http://l7817e.c.plma.se/?MId=685130&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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