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Vojens d. 31. maj 2016

PRESSEMEDDELELSE i anledning af STFs årsmøde d. 10. juni 2016 i Hedensted

Udstillingen alle taler om…

Spildevandsteknisk Forenings firmamedlemmer, som alle er leverandører til landets
spildevandsforsyningsselskaber, har også i år været meget ivrige for at få en stand på foreningens
traditionsrige årsmødeudstilling. Ja, der har været virkeligt ”run” på, for udstillerlisten tæller 135 firmaer!
Derudover er der også firmaer på venteliste til en stand, da fysiske begrænsninger gør, at der desværre ikke
er fundet plads til alle.

Snakken om udstillingen er gået og går stadig lystigt i spildevandstekniske kredse, og foreningen får
løbende henvendelser fra ”nye” firmaer, som ad omveje har hørt om foreningens velbesøgte
endagsudstilling, og som derfor gerne vil være med som udstillere.

Det er i høj grad de personer og firmaer, som plejer at komme på årsmødeudstillingen, der bidrager til
snakken om udstillingen. Foreningen hører ofte, at det er tidligere besøgende eller udstillere, som
anbefaler nye leverandører at blive udstillere.

For at årsmødeudstillingen kan være en succes, så handler det i høj grad også om mange besøgende. Også
her oplever foreningen, at netop årsmødeudstillingen er noget, der bliver talt meget om. Udstillerne taler
med deres kunder og opfordrer dem til at komme, ligesom de ansatte i forsyningsselskaberne taler
sammen indbyrdes og aftaler at tage af sted, eller de taler med hinanden på tværs af selskaberne og aftaler
at mødes på udstillingen.

Gensynsglæde

Forsyningsselskabet Hedensted Spildevand er vært for årets STF årsmødeudstilling, og det er Hedensted
Renseanlæg, der fysisk danner rammen om årets udstilling. Og man kan roligt sige, at årets værter er
garvede, for samme renseanlæg, med til dels samme personale som nu, dannede i 2007 rammen om
selvsamme udstilling.

Mange af de besøgende vil derfor ikke kun stråle af glæde, men også af gensynsglæde, når de kommer på
årsmødeudstillingen fredag den 10. juni.

Dette gælder også STFs formand Jacob Andersen: ”Jeg må tilstå, at jeg ikke har besøgt Hedensted
Renseanlæg siden sidste årsmøde. Jeg glæder mig derfor til at gense anlægget – i hvert fald de dele, der
stadig består – men jeg glæder mig i særdeleshed også til at se den udbygning og ombygning, som har
fundet sted siden sidst”.

Formanden fortsætter: ”Selvom det er en del år siden jeg fysisk sidst var på renseanlægget, så er jeg
alligevel bekendt med de forandringer, som anlægget har været igennem. I branchen er det jo sådan, at
man følger med i de større projekter, som foregår på kollegaernes anlæg. Man taler om det, når man
mødes, og nogle gange bliver projekterne også beskrevet i Spildevandsteknisk Tidsskrift. Således har – ikke
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bare jeg – men alle medlemmer af STF kunnet følge med i ombygningen af Hedensted Spildevands største
renseanlæg, da driftschef Ulrik Folkmann har været en flittig bidragsyder til Spildevandsteknisk Tidsskrift”.

135 firmaer – 3.500 kvadratmeter

Et renseanlæg er og bliver den helt perfekte kulisse, når det handler om spildevandsteknik. Hedensted
Renseanlæg, som er kulissen i år, ligger i et naturskønt område ved Daugård sydøst for Hedensted. Til
daglig forekommer der at være god plads omkring anlægsdelene, men i forbindelse med
årsmødeudstillingen, så bliver der med garanti trængsel, og Hedensted Renseanlæg bliver bogstaveligt talt
fyldt til bristepunktet, når de 135 udstillende firmaer rykker ind og bygger deres stande op. Netto
udstillingsarealet bliver på intet mindre end 3.500 m2. STFs udstillingskoordinatorer beretter, at det i år har
været en særlig stor udfordring at få puslespillet med udstillingsplanen til at gå op.

Udstillingen vil bugne af alskens udstyr til transport og rensning af spildevand samt behandling og
håndtering af spildevandsslam – kort sagt alt hvad der skal bruges, fra spildevandet forlader hr og fru
Jensens beboelse, til spildevandet er renset og udledt, og spildevandsslammet er spredt eller deponeret.
Leverandørerne af både udstyr, rådgivning og serviceydelser vil være massivt til stede, så der er rige
muligheder for at træffe både eksisterende og måske kommende samarbejdspartnere, og for at få faglig
inspiration i al almindelighed.

Udstilling fra 9 til 15.00 – gratis adgang for alle interesserede

STFs årsmødeudstilling på Hedensted Renseanlæg er åben for besøgende fredag d. 10. juni i tidsrummet 9-
15.00. Det er gratis at komme ind på udstillingen.

Hedensted Renseanlæg ligger på adressen Ørumvej 48, 8721 Daugaard. Ved ankomst til adressen guides
gæsterne til P-arealet. Shuttlebusser kører i hele udstillingstiden frem og tilbage mellem P-arealet og
Hedensted Renseanlæg.

Alle fagligt interesserede er velkomne på årsmødeudstillingen. Foruden foreningens medlemmer, der tæller
ansatte på industrirenseanlæg, i forsyningsselskaber og branchens leverandører, så er også studerende på
tekniske uddannelser, ansatte i beslægtede brancher, som f.eks. biogas og anden procesvirksomhed meget
velkomne.

Spildevandsteknisk Forening beder om, at udstillingsgæsterne forhåndstilmelder sig til at besøge
udstillingen via www.stf.dk .

Uddeling af Vandmiljøprisen

Umiddelbart efter den officielle velkomst kl. 11 på udstillingspladsen, bliver Vandmiljøprisen for 2015
uddelt. Prisen gives til en person eller til en gruppe, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats i
spildevandsbranchen. Den eftertragtede Vandmiljøpris blev første gang uddelt i 1991. Prisen, som er
indstiftet af Kemira Miljø – i dag Kemira Water Danmark, består, foruden den store ære, af et rejselegat på
kr. 15.000,- samt en unik figur.
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I spildevandsbranchen er der mange ildsjæle, og det vil være en eller flere af disse, der får sig en glædelig
overraskelse, når han/hun eller de kaldes op for at modtage den eftertragtede pris.

Fagligt indlæg, generalforsamling og fest

Lige efter udstillingen, men inden STFs generalforsamling løber af stablen, er der mulighed for at høre et
indlæg om, hvad den nye TOTEX regulering betyder for vandselskaberne. Både det faglige indlæg og den
efterfølgende generalforsamling holdes på Scandic Bygholm i Horsens.

På generalforsamlingen vil et helt nyt logo for Spildevandsteknisk Forening blive afsløret, og der er også lagt
op til en mindre vedtægtsændring, relateret til den redesignproces, som foreningen og Spildevandsteknisk
Tidsskrift er midt i lige nu.

Nogle timer senere slutter STFs årsmøde med stor fest ligeledes på Scandic Bygholm for foreningens
medlemmer med ledsagere samt inviterede gæster.

En forening for alle, der arbejder med rensning af spildevand
Spildevandsteknisk Forening blev stiftet i 1972 primært for at fremme den faglige kontakt
mellem de personer, der renser spildevand. Foreningen har i dag næsten alle de danske
forsyningsselskaber som medlemmer, foruden de private renseanlæg og leverandørerne. En
række enkeltpersoner er desuden medlemmer af foreningen via personlige medlemskaber.
Foreningen binder således branchen sammen i ét stort fagligt fællesskab.

Årsmødets historie

Der er hvert år siden 1977 afholdt egentligt årsmøde. Årsmøderne var i foreningens barndom
forholdsvis beskedne, men er siden den første Vandmiljøhandlingsplans vedtagelse blevet store og
iøjefaldende arrangementer, som tiltrækker både branchens og beslægtede branchers opmærksomhed.


