Information om studiebesök
Vä lkom m enpå stu diebesö k tillW estenergy ,energiåtervinnare av m aterialsom
inte lä m par sig fö r annanåtervinning! N edanfinns viktig fö rhandsinform ation
oc h –
instru ktioner infö r E rt besö k.
Pro gram :

B esö kets lä ngd ä r c a 1,5 -2 tim m ar oc h program m et består av enfö retagspresentation
(
30 -60 m in)oc h enru ndtu r ianlä ggningen(
30 -60 m in)
. Under presentationenbju der
vipå kaﬀe/
sa oc h något litet tilltu gg.K o m ihåg attm eddela m atallagier på förhand!
Presentationenger inform ationom fö retagets verksam het oc h u nder ru ndtu renfår
gä ster vara m ed ienergiåtervinnares vardag på anlä ggningen.

K lä dsel:

Virö r oss hela tideninom hu s.Vikom m er att rö ra oss på enindu strianlä ggning,dä rfö r
skor m ed sm al,hö g klac k eller ö ppna sandaler lä m par sig inte fö r ru ndtu ren.Vid behov
kandoc k sky ddsskor få lånas av oss.B eakta iklä dselvid besö ket att det kanibland vara
dam m ig ianlä ggningen.

Sä kerhet:

Innananlä ggningsru ndtu
d renkom m er viatt gå igenom W estenergy s sä kerhetsregler m ed
gru ppen.Under ru ndtu renskallsam tliga besö kare anvä nda hjä lm ar,sky ddglasö gon,
hö rlu rar oc h reflexvä star som får lånas av oss.E ersom det ibland kanvara dam m ig i
anlä ggningenger viastm atiker enengångsandningssky dd vid behov.K om i
h åg attfråga
gui
den om andni
ngsskydden före anlä ggni
ngsrundturen!Ru ndtu renfö retas vanligen
tillfots oc h vianvä nder oc kså trappor så inform era om rö relsehinder på fö rhand.

G ru pper:

M axan
a
talet personer på anlä ggningsru ndtu renä r 2 0.D etta inklu derar såvä llä rare som
elever.D elstö rre gru pper sjä lv im indre gru pper innanstu diebesö ket!

Vu xna:

N iä r sjä lva ansvariga fö r eleverna u nder stu diebesö ket.D ä rfö r rekom m enderar viatt ni
har tillrä c kligt m ed personal/
vu xna m ed er.N ikä nner era egna elever bä st,oc h vet hu r
m ånga vu xna som behö ver vara m ed.E ntu m regelä r att om de enskilda gru pperna har
fler ä n15 barn,så behö vs det två vu xna per gru pp.

A nko m st:

E  ersom vitar em ot m ånga besö ksgru pper på anlä ggningen,o a fler per dag,
ber vier vä nligenatt m eddela ifallniblir fö resenade.

K örG PS:A nlä ggningens adress ä r E nergivä gen5 ,Kvevlax.O m G PS-program inte hittar den,
instru ktio ner: testa istä llet “K om postvä gen” eller “Storm ossvä gen” oc h senfö lj“W estenergy ”-sky ltar.
F ö ljKarleby -sky ltar (
8/
E 8)frånm otorvä gen(
E 12 )tills du kom m er till
Lintu vu ori/
Storm ossen-avfarten.I fö rsta rondellenta fö rsta avfartenoc h idenandra ta
tredje avfartentillStorm ossvä gen(
Storm ossen-sky lten)
.E er Storm ossens port fö lj
W estenergy -sky ltar.
Parkering:

F ram fö r hu vu dingångenfinns enparkeringsplats fö r bu ssar.Personbilar kanparkeras
på allm ä nparkeringsplats.
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