Så här anmäler du dig till Alfa Lavals vårdag på Näsby.
Alfa Lavals pharmaseminarium hålls onsdag den 9 maj mellan 9:00 och ca 16:00 och är kostnadsfritt.
Du kan anmäla dig på två olika sätt:
• E-posta oss på kundcenter.sverige@alfalaval.com (med ”Pharma-seminarium 9 maj” i rubriken).
• Eller fyll i uppgifterna nedan och faxa oss på 08-530 656 60
Vilket sätt du än väljer vill vi ha din anmälan senast 25 april. Därefter får du en bekräftelse via e-post från oss.

Namn:
Så här hittar du till Näsby slott med bil:

Företag:
E-postadress:

Kör E18 från Stockholm mot Norrtälje till avfarten
Lahäll, sväng höger på Lahällsvägen. Följ sedan
Lahällsvägen till Djursholmsvägen. Sväng vänster
mot Näsby Park och sedan ca 600 m till grindarna
till Näsby Slott på höger sida.

Inbjudan till en vårdag med Alfa Laval på Näsby slott.

Telefon:

9 maj 2007

Alfa Laval – ett vårtecken i pharmaindustrin.
Som du säkert vet är Alfa Laval en ledande leverantör av processutrustning till läkemedels- och
bioteknikbranschen världen över. Sedan årtionden tillbaka har vi utvecklat innovativa specialversioner
av vår kärnteknik för pharmaföretagens ofta unika behov. Följaktligen möter du idag Alfa Laval
i kritiska processer som separering, värmeväxling, filtrering och flödeshantering. Vår långa närvaro i
branschen har lärt oss att ställa samma höga krav som du på säkerhet, tillförlitlighet och energi
effektivitet i dessa processer.
Nu vill vi gärna bjuda in dig till en vårdag på Näsby Slott i Täby. Där får du under trivsamma former
stifta bekantskap både med några av Alfa Lavals nyckelprodukter på pharmaområdet och med flera
ansvariga personer i Alfa Lavals Pharma-organisation.
Seminariet hålls onsdag den 9 maj mellan 9:00 och ca 16:00. Programmet hittar du här bredvid.
Välkommen med din anmälan per e-post eller fax, din anmälan behöver vi senast den 25 april
(se detaljer på baksidan). Vilket sätt du än väljer får du en bekräftelse via e-post från oss.

Väl mött på Näsby Slott den 9 maj!

Program.
08:30

Registering, kaffe

09:00

Välkommen

Johnny Lönn

09:05

Introduktion till Alfa Laval Nordic AB

Christen Harr

09:25

Flödeskomponenter

Per-Åke Ohlsson

11:15

Centrifugalseparering

Claus P Sandberg

12:15

Lunch

13:15

Membranfiltering

Claus P Sandberg

14:30

Värmeöverföring

Steen Jörgensen

15:45

Avslutning/Summering

Johnny Lönn

