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Skånska vattentornssällskapet

Bulltoftaverket har efter sin ombyggnad fått gatukontorets

trevligaste lunchrum.
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Bulltoftaverket och Sjölundaverket är start-
punkt respektive ändpunkt på Malmö-
bornas vattenbrukande. Stora vattenverk

och avloppsreningsverk som kontinuerligt förnyas
för att tillgodose de krav vattenbrukare, myn-
digheter och personal ställer. Nu i vinter har ytter-
ligare etapper i förnyelseprocessen skett på dessa
båda verk. Asfaltblänk och Vattenstänk har inspek-
terat det nya.

Bulltoftaverket, det 112-åriga verket som 1970 blev
vårt först datoriserade verk, får nu ett nytt och mer
avancerat datorsystem. Du kan läsa mer om detta
i Asfaltblänk och Vattenstänk 4/1989 - ”Nytt lyft
för Bulltofta”. I samband med datorskiftet har en
del lokaler på Bulltoftaverket byggts om. Övervak-
ningscentralen har fått högt i tak,
med glasväggar till den på andra
våningen belägna matsalen. Om-
klädnadsrummen har grundligt
renoverats. Ombyggnaden, som
ritats av arkitekterna Frigyesi &
Sander, har blivit ett lyft för Bull-
toftaverket. I byggnaden överras-
kas man även av små men ro-
liga detaljer, vilket höjer total-
intrycket av en lyckad ombygg-
nad.

Sjölundaverket är knappt 30 år,
men har i avseende på process-
delen kraftigt byggts ut i takt med

de ökade reningsuppgifter som har ställts i ett mer
miljömedvetet samhälle. Behovet av nya admini-
strations-, laboratorie- och personallokaler har där-
för länge varit stort, inte minst därför att det på
Sjölundaverket bedrivs en omfattande utvecklings-
verksamhet. Med utbyggnaden har personal och
datorer fått bra arbetsrum samtidigt som persona-
len fått rimliga utrymmen för omklädnad.

Tillbyggnaden på Sjölunda har skett på höjden.
På den befintliga envåningsbyggnaden ritad av
arkitekterna Gunnar Lindman och Hans Trygg och
med fasad i glas, eloxerad och brännlackerad alu-
minium har en påbyggnad skett med fasad i ljus
korrugerad plåt. Även detta en form av utveck-
ling.

Sjölundaverket har också fått en ny profil.
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