
VARIM HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN  
till 50-årsjubileum med fokus på hur vi  

tillsammans säkerställer Sveriges 
långsiktiga vatten- och avloppsförsörjning.

I år fyller vi 50 år och det vill vi fira  
genom att blicka framåt. Därför samlar  

vi nu VA-Sverige under en heldag för att  
tillsammans hitta lösningar på våra  

gemensamma utmaningar.  
Dagen avslutas sedan med mingel  

och en festlig jubileumsmiddag. 

UNDER DAGEN DISKUTERAR VI:
• Vad krävs för att klara de utmaningar 

VA-Sverige står inför i framtiden?
• Hur gör vi kloka investeringar 

 för att klara klimatutmaningarna?
• Det största hotet mot framtidens  

vattenförsörjning - kompetensbristen?

TINA THÖRNER,  
kartläsare i världsklass, hjälper oss att  
navigera rätt och hitta nya vägar framåt 
genom en inspirerande föreläsning. 

27 SEPTEMBER KL. 10-17.15  
MED EFTERFÖLJANDE MINGEL  
OCH MIDDAG. 

VAR? 7A Centralen Konferens,  
Vasagatan 7 och middag Scandic  
Continental, Vasagatan 22, Stockholm
 
PRIS: 1900 kr exklusive moms  
för seminarium och middag
 
För frågor, kontakta varim@tebab.com  
eller 08-782 09 54.

50-ÅRS JUBILEUM  
MED FRAMTIDSFOKUS:

VA-SVERIGE SAMLAS KRING  
GEMENSAMMA LÖSNINGAR!



10.00 Registrering och mingelfika

10.30 Inledning och presentation av Varim 

11.00 Pass 1 – Vad krävs för att klara de ut-
maningar VA-Sverige står inför i framtiden?
• Samverka och få ut det mesta av alla 
resurser för att föra arbetet framåt 
• VA-hantering i säsongsbelastade  
anläggningar 
• Kompetens att upphandla rätt 

12.30 Lunch

13.30 Pass 2 - Hur gör vi kloka  
investeringar för att klara  
klimatutmaningarna?
• Vad är det som händer egentligen? 
• Vad kostar klimatanpassningsåtgärderna 
i Sverige? 
• Hur löser Stockholm stad både  
urbanisering och klimatutmaningarna? 

14.30 Fika och mingel 

15.00 Pass 3 – Det största hotet mot  
framtidens vattenförsörjning 
 - kompetensbristen?
• Hur skapar man en attraktiv arbetsplats 
som lockar och behåller kompetensen
• Hur kan man öka samarbetet mellan 
branschens parter?  

15.30 Bensträckare

15.45 Pass 4 – Vad blir nästa steg? 
• Sammanfattning
• Navigera rätt och vinn  
– Inspirationsföreläsning, Tina Thörner

17.15 Avslut och summering

17:45 Mingel med mat o dryck

19.00 Jubileumsmiddag på Scandic  
Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Onsdagen 27 september
Program


