
 

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så 

effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en håll bar tillväxt i 

regionen.  Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 

medarbetare. Läs mer på www.kraftringen.se 
 

 
 
 
 

 
Att tänka på – studiebesök Örtoftaverket 

 
Varmt välkomna på studiebesök hos oss på Örtoftaverket. Inför besöket är det några saker ni 
behöver tänka på. Rundvandringen inne på anläggningen sker i industrimiljö vilket gör att vi 
måste ha vissa regler. Vi ber er därför att ta hänsyn till följande: 

 
Barn 
Av säkerhetsskäl får inga barn under 14 år eller sjunde klass, släppas in på området. 
 
Rörelsenedsättning 
Eftersom rundvandringen sker i industrimiljö med gallergolv och många trappor har vi tyvärr 
inte möjlighet att ta emot personer med rörelsenedsättning i produktionsanläggningen (t.ex. 
rullstol, rullator eller stödkäpp). Alla som deltar i rundvandringen måste kunna gå själv. 
 
Om du har rörelsenedsättning och enbart är intresserad av själva föreläsningen är du 
däremot välkommen då detta sker i kontorsdelen. 
 
Svindel 
Vi rekommenderar inte dig som har svindel att delta i rundvandringen. På de översta 
våningarna går vi på gallergolv vilket gör att du ser flera våningar nedåt. Vi besöker även 
taket på anläggningen och befinner oss då utomhus på ca 50 meters höjd. 
 
Det går bra att delta på föreläsningen och stå över rundvandringen om du vet att du har 
problem med svindel. Däremot ber vi dig att inte chansa eftersom det kan vara svårt att 
avbryta vandringen när vi väl kommit iväg. 
 
Samåkning 
Örtoftaverket är en industrianläggning vilket gör att området är inhägnat och alla besökare 
måste bli insläppta för att komma in. Eftersom vi inte har någon bevakad grind finns det 
ingen möjlighet för oss att ta emot ett större antal bilar. Det är därför av yttersta vikt att ni 
som besökare samåker. 
 

Deltagarlista 
Vi önskar att ni hör av er en vecka innan besöket för att bekräfta antalet deltagare och också 
för att förhöra er om att allt är enligt plan. 
 

Skyddskläder 
För studiebesök ute i anläggningen krävs att man bär skyddshjälm, skyddsskor samt 
reflexväst. Kraftringen lånar ut denna utrustning vid behov. 
 
 
Vi ber er respektera reglerna ovan och önskar er ett trevligt besök hos oss på Örtoftaverket. 
 
Välkomna! 


