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Välkommen till Granskärs avloppsreningsverk 

Studiebesök tas gärna emot på Söderhamn NÄRAs avloppsreningsverk Granskär. För att 

studiebesöket ska bli så givande som möjligt och med tanke på säkerheten, för både besökare 

och anställda, är det viktigt att du som besöksrepresentant läser igenom detta dokument och 

sedan förmedlar informationen till gruppen. Kvittensen på baksidan fyller du i, undertecknar 

och lämnar till guiden vid studiebesöket. 

Att tänka på: 

 Ansvariga lärare från varje skola har eget skyddsansvar för eleverna under 

studiebesöket 

 Max 15 elever + lärare per besök (är ni fler, hör av er så hittar vi en lösning!) 

Inför studiebesöket 

 Utse och meddela kontaktperson: namn, telefonnummer och mail. 

 Tänk på att ha oömma kläder och rejäla skor. 

 Förbered er gärna inför studiebesöket genom att prata om t.ex. varför vi har 

avloppsreningsverk, vattnets kretslopp, etc. Kolla gärna i broschyren ”Granskärs 

avloppsreningsanläggning” på Söderhamn NÄRAs hemsida.  

På www.vattenskolan.se finns lättillgänglig information om både avloppsvatten och 

dricksvatten. 

 Förbered gärna frågor, om ni vill kan dessa meddelas i förväg. 

 Finns det speciella önskemål för vad ni vill se under studiebesöket kan ni med fördel 

meddela detta innan. 

 Kvittensen fylls i och lämnas till guiden vid studiebesöket. 

Under varje studiebesök 

 Utfärdade bestämmelser och instruktioner rörande säkerhet ska noggrant följas vid 

guidning inom avloppsreningsverkets område. 

 Följ guiden vid besöket och håll ihop gruppen. 

 Läraren ansvarar för att eleverna respekterar guidens hänvisningar. 

 En vuxen person går alltid sist i gruppen och ser till att samtliga elever följer guiden. 

 Avspärrningar och skyddsräcken måste respekteras, tänk på drunknings- och fallrisker. 

 Tänk på hygienen och tvätta händerna efter studiebesöket och innan eventuell 

fikastund. 

Frågor 

Vid frågor inför ert besök: 

Hans Hedlund 
Drifttekniker Granskärs avloppsreningsverk 
0270-108 35 
hans.hedlund@soderhamnnara.se     

http://www.vattenskolan.se/
mailto:hans.hedlund@soderhamnnara.se
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Kvittering 

Lämnas till guiden vid studiebesök på Granskärs avloppsreningsverk 

 

 

Skola/besökare: 

 

Klass:  

 

Datum: 

 

 

 

Lärarens/besöksrepresentantens namn som medföljer eleverna/besökarna vid studiebesöket: 

 

 

 

 

Mobilnummer och E-postadress: 

 

 

 

 

Datum och underskrift: 


