Information om studiebesök
Vä lkom m enpå stu d iebesö k tillW estenergy ,energiåtervinnare av m aterialsom
inte lä m par sig fö r annanåtervinning!N ed anfinns viktig fö rhand sinform ation
och –
instru ktioner infö r E rt besö k.
P ro gram :

B esö kets lä ngd ä r ca 1,5 -2 tim m ar och program m et består av enfö retagspresentation
(
30 -60 m in)och enru nd tu r ianlä ggningen(
30 -60 m in)
. U nd er presentationenbju d er
vipå kaﬀe/
te och något litet tilltu gg.K o m ihå g attm eddela m atallagier på förhand!
Presentationenger inform ationom fö retagets verksam het och u nd er ru nd tu renfår
gä ster vara m ed ienergiåtervinnares vard ag på anlä ggningen.

K lädsel:

Virö r oss hela tid eninom hu s.Vikom m er att rö ra oss på enind u strianlä ggning,d ä rfö r
skor m ed sm al,hö g klack eller ö ppna sand aler lä m par sig inte fö r ru nd tu ren.Vid behov
kand ock sky d d sskor få lånas av oss.B eakta iklä d selvid besö ket att d et kanibland vara
d am m ig ianlä ggningen.

Säkerhet:

Innananlä ggningsru nd tu renkom m er viatt gå igenom W estenergy s sä kerhetsregler m ed
gru ppen.U nd er ru nd tu renskallsam tliga besö kare anvä nd a hjä lm ar,sky d d glasö gon,
hö rlu rar och reflexvä star som får lånas av oss.E ersom d et ibland kanvara d am m ig i
anlä ggningenger viastm atiker enengångsand ningssky d d vid behov.K om ihåg att fråga
guiden om andningssky dden fö re anläggningsrundturen!Ru nd tu renfö retas vanligen
tillfots och vianvä nd er också trappor så inform era om rö relsehind er på fö rhand .

A nko m st:

E  ersom vitar em ot m ånga besö ksgru pper på anlä ggningen,o a fler per d ag,
ber vier vä nligenatt m ed d ela ifallniblir fö resenad e.

K örO m du använderen navigatorsä tt E n ergivägen 5,Kvevlax som d estination.O m
instru ktio ner: navigatoreninte hittar and ressen,testa istä llet Stormossvägen och senfö lj
W estenergy -sky ltar e er Storm ossens port tillE nergivä gen.
O m du kom m eririktning från L aihela /väg E1 2fö ljK arleby -sky ltar (
8/
E 8)från
m otorvä gentills d u kom m er tillL intu vu ori/
Storm ossen-avfartenoch ta av tillhö ger e er
ram pen.I d enand ra rond ellenta tred je avfartenm ot Storm ossen(
Storm ossvä gen)och
svä ng tillhö ger inåsta korsning.E er Storm ossens port fö ljW estenergy -sky ltar fram till
anlä ggningen.
O m du kom m eririktning från K arleby /väg E8 e er K vevlax d u kom m er till
L intu vu ori/
Storm ossen-avfartenoch ta tred je avfartenfrånfö rsta rond ellene er
ram penoch kö r ö ver vä genE 8 tilland ra rond ellen.I d enand ra ta and ra avfartenm ot
tred je rond ellenoch id entred je ta tred je avfartenm ot Storm ossen(
Storm ossvä gen)och
svä ng tillhö ger inåsta korsning.E er Storm ossens port fö ljW estenergy -sky ltar fram till
anlä ggningen.
P arkering:

F ram fö r hu vu d ingångenfinns enparkeringsplats fö r bu ssar.Personbilar kanparkeras
på allm ä nparkeringsplats.
O m du harfrågorom studiebesö ken ellergruppenstidtabellen fö rändras,
ta gärna kontakt
via epost sanna.hautam aa@w estenergy .fi
ellervia telefon +35850 527 7 220.
W estenergy O y A b /21 6537 9 -9 /Energiatie 5,66530 K oivulahti,F inland

