Visste du att...
Hållbarhet på Siemens
är inte bara ”grön” utan omfattar
även sociala och ekonomiska
aspekter. Vi samlar följande ämnen
under hållbarhetsparaplyet:
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Som ett erkännande
för våra framgångar i att integrera
hållbarhet i våra företagsaktiviteter
har Siemens fått utmärkelsen
Industry Group Leader i det
berömda Dow Jones hållbarhetsindex med 93 av 100 poäng 2013.
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Hitta oss...
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på Facebook!
Gå in på vår
facebooksida
för att inte
missa något
som händer
under Öppet
Hus. Använd
QR-koden
nedan!
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Med reservation för ändringar.

Välkommen in!
1. De Geer-receptionen

4. Norrmalmsverkstaden

I vår huvudreception kan du lära dig mer om
Siemens och Siemens globala fokus på energieffektiva lösningar. Genomgång till och från
verkstadsområdet.

Här kan du se våra turbintyper monteras till att bli
kompletta med alla hjälpsystem innan de skeppas
iväg till kund. Kika in i vår provanläggning där vi
testkör turbinerna innan leverans ut i världen.
Ingång från ett håll.

2. Ljungströmsverkstaden

5. Kontoret Dalen

Här kan du bland annat se våra magnifika rotorer
både med och utan skovlar. Testa även vårt
interaktiva “turbinbord” där du kan se turbinen ur
alla vinklar, i genomskärning, förstora, förminska,
eller leta upp enskilda delar. Ingång från ett håll.

I det miljöanpassade kontoret Dalen kan du se hur
det är att jobba på Siemens modernaste kontor i
Sverige, med sina flexibla arbetsplatser och kreativa
rum. Ingång från två håll.

3. Lavalverkstaden

6. Finspångs Slott och kringbyggnader

Här tillverkas bland annat skovlarna till rotorn.
Se vår elektronstrålesvets, robotsvets och mycket
mer. Imponeras av hur vi bygger turbindelar i metall
med hjälp av en 3D-skrivare 10 gånger snabbare än
med traditionella tillverkningsmetoder. Ingång från
ett håll.

Delar av Finspångs Slott inklusive Aurorasviten,
Galleriet och Slottskapellet håller öppet för b
 esökare
denna dag. Gästflygeln visar sina hotellrum. Mässen
serverar lunch och i parken bjuder vi på fika. I
Orangeriet visas en ny utställning om vår turbin
historia. Områdena kring slottet och parken kan vara
svårtillgängliga för rörelsehindrade (ingen p inne vid
slottet). Ingen förtäring är tillåten inne på slottet.

Entré

Förfriskningar

Evenemanget är gratis. Alla entréer håller
öppet, plus att vi öppnar en extra entré vid
Ljungströmsverkstaden (mittemot Slottsparken).

I parken bjuder vi på fika för gammal och ung.
Mässen serverar en enklare lunch för ca 95 kr. Vatten
och godis finns i alla byggnader utmed slingan (ej
slottet).

Mer ur programmet

Vid brand eller annan fara

•	
•	
•	
•	
•	

 usikunderhållning
M
Ansiktsmålning och tävlingar
Historisk utställning
Siemensutställning
Filmvisning

•	 Rädda först de som är i uppenbar fara
•	Larma Räddningstjänst: 112, och vakten på
Siemens: (0122)-811 43
• Varna övriga som hotas av faran
• Släck om möjligt vid brand
• Utrym och gå till närmaste återsamlingsplats

Ingen föranmälan till någon av aktiviteterna.

Parkering & buss
Parkering sker på Siemens p-platser samt SAPA/Coor/
Gränges och stationsområdet. Ingen parkering vid
Slottet eller Ljungströmsverkstaden. Följ anvisningar!
Gratis bussar trafikerar alla byggnader och parkeringar enligt en fastlagd slinga ca kl. 8.30-15.30.

•	Rökning är ej tillåten inomhus
•	Rökning utomhus får ske på
anvisade platser
•	Fotografering och filmning är
förbjuden utan tillstånd

