
Följ med till Valdemarsvik och Sankt Anna, måndagen 15 oktober 

BESÖK SVERIGES STÖRSTA 
MILJÖSANERINGSPROJEKT

STUDIERESA!

Måndagen den 15 oktober  

åker Cleantech Östergötland 

 på studieresa till V
aldemarsvik 

och Sankt Anna. Du är 

 välkommen att följa med!



www.cleantechostergotland.se

Vi åker med buss från Linköping via Norrköping till Valdermarsvik. Erland Olauson,  

kommunstyrelsens ordförande, med kollegor och projektmedarbetare tar emot och 

berättar om Sveriges största saneringsprojekt som nu pågår i Valdemarsviken.

Läs mer på www.valdemarsvik.se

Efter lunch tar bussen oss vidare till St. Anna där företaget Biototal Sweden AB tar 

emot och berättar om sitt projekt att skörda vattenväxter. Vattenväxter som renar 

Östersjön och sedan utgör ett substrat för till exempel biogasproduktion. Projektet  

genomförs tillsammans med Länsstyrelsen, Östsam och Linköpings universitet. 

Studieresan är också ett perfekt tillfälle för nätverkande! Inbjudan går inte bara ut till 

CTÖ:s medlemmar, utan även politiker, tjänstemän och personer på LiU bjuds in.

CIRKATIDER

9.00 Buss avgår från Linköping, Cleantech Park Östergötland

9.30 Bussen hämtar folk i Norrköping, Strykbrädan (Kvarngatan vid nr 34)

10.15 Ankomst Valdemarsvik, projektpresentation

12.00 Lunch

13.00 Avfärd till St. Anna 

13.30 Biototal, projektpresentation

14.30 Kaffe och avrundning

15.30 Ankomst Norrköping, Strykbrädan

16.00 Ankomst Linköping, Cleantech Park

Kostnad 100 kr/ person, vid utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

Anmälan: Emma Campbell, Cleantech Östergötland 

(emma@cleantechostergotland.se, tfn: 0707-242268)
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politiker och tjänstemän i regionens kommuner samt personal 

på Linköpings Universitet.


