
Den 15 oktober bjuder Regler- och Webbteknik Sverige AB in till en informationsdag och minimässa tillsam-
mans med representanter från EVECO och Vått & Torrt.

Syftet med dagen är att informera om nyutvecklade och bra hjälpmedel och produkter i vardagen, samt vad 
dessa företag har att erbjuda er inom Svenska kyrkan. Företrädarna från de respektive företagen har alla 
erfarenhet och kunskap från olika projekt inom kyrkan. Här finns en chans att ställa frågor till experter inom 
sina respektive fält, och kanske få en del tips och lösningar på olika frågor. 

Inbjudan till Informationsdag - 
Spara och Bevara era fastigheter

När? Den 15 oktober. Start klockan 09:30. Från klockan 14:30 är det fika, demovisningar och 
diskussioner med utställare och användare.

Var? Församlingsgården i Kisa, Kyrkstigen 2, Kisa.

För vem? Fastighetschefer, vaktmästare, kyrkoherdar, kyrkogårdsansvariga och andra 
intresserade inom Linköpings stifts församlingar. Det finns 140 platser att tillgå och 

Vad händer?
ROWS: Jonas Hjelm och Krister Friberg pratar om intelligent klimatstyrning, energieffektivisering och 
möjligheterna med den senaste tekniken. Spara energi och pengar samtidigt som kyrkans särskilt ömtåliga 
miljöer och föremål bevaras. Kontakt: Jonas, 035-710 28 02

EVECO: Calle Schéle visar moderna och effektiva fläktkonvektorer som passar särskilt bra i kyrkor och dess 
tillhörande lokaler. Kontakt: Calle, 031-33 88 457

Vått & Torrt: Anders Carlsson visar och informerar om avfuktare samt vad man ska tänka på och ta hänsyn 
till vid val av avfuktare vid olika förutsättningar och i olika miljöer. En av de viktigaste aspekterna som man 
gärna inte tänker på vid val av avfuktare är att energiförbrukning och servicen på de olika maskinerna bör 
vara minimal. Kontakt: Anders, 0737-074782
En representant från leverantör av avfuktare, Garnsviken, finns också med för förevisning och tekniska 
frågor.

skulle intresset visa sig vara så stort att platserna tar slut så får vi försöka titta på ytterligare ett datum!

Klicka på loggorna för att komma till företagens hemsidor!

http://www.rows.se
http://www.rows.se
http://www.eveco.se/
http://www.vattochtorrt.com/


Kostnader? Nej, inga kostnader alls. Förutom en informativ och trevlig dag så bjuder 
arrangörerna även på lunch och fika under både för- och eftermiddag.

Anmälan? Hör av er till Jonas Hjelm hos ROWS på 035-7102802 eller jonas@rows.se.
OSA senast den 5 oktober 2015. Ange då även om specialkost önskas.

Dagordning
08:45

09:30 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 

Fika

ROWS - Intelligent klimatstyrning 
för kulturbyggnader och hållbar 
uppvärmning i kyrkor

Bensträckare / Minimässa

EVECO - Fläktkonvektorer

Lunch / Minimässa

Vått & Torrt - Anders Carlsson 
informerar om avfuktare

Frågor

Fika / Minimässa / 
Demovisningar
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