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Ulf Borgström

Från: Ulf Borgström <ulf.borgstrom@ulfibor.se>
Skickat: den 9 september 2013 18:10
Till: ulf.borgstrom@ulfibor.se
Ämne: MTF Studiebesök på Arlas mejeri i Aylesbury England den 5 dec

Studiebesök på Aylesbury 

------------------------------------- 

Om du inte kan läsa detta mail besök vår hemsida på 

http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/kommande_mote.htm 

 

Studiebesök på Arlas mejeri i 
Aylesbury, England 

I höst börjar det 55.000 kvadratmeter stora dryckesmjölksmejeriet i 
Aylesbury utanför London att producera mjölk för områdets 14 miljoner 
konsumenter. Mejeriet ligger 50 kilometer nordväst om London och får en 
kapacitet på 1 miljard liter dryckesmjölk om året. Det är drygt hälften av 
Arlas produktion av dryckesmjölk i Storbritannien.  

Produktionen kommer att vara energioptimerad med målet att vara koldioxidneutral.  

Tapphallen har åtta produktionslinjer, och varje produktionslinje kan hantera alla 
olika plastflaskor som används – flaskorna och locken tillverkas på andra sidan av 
mejeriet och är de lättaste som finns på den brittiska marknaden.  

Den stora tapphallen och kyllagret kompletteras med 16 silor för mjölkråvara, som 
var och en rymmer 300 000 liter, 22 silor för färdiga produkter, en egen 
energicentral och ett lager för emballage.  

Mejeriet kommer att ha drygt 200 personer anställda. De kommer att arbeta i 
treskift. 

Tid: den 5 december kl 13 – 17  

Plats: Arlas nya mejeri i Aylesbury, Vakten kontorsingången 
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Transport: Aylesbury ligger 50 km utanför London, se kartan nedan. Var och en 
organiserar transport till London. Mejeritekniskt Forum fixar busstransfer från 
Heathrow för de som anländer dit.  

Kostnad: Studiebesöket är gratis för Mejeritekniskt Forums medlemmar. Övriga 
betalar 600 kronor, vilket likaledes är avgiften för medlemskap i vår förening.  

Program: Studiebesöket består av två delar: en rundvandring i mejeriet samt ett 
möte för diskussion kring energi, vattenförbrukning och storskalighet.  

ANTALET DELTAGARE ÄR MAXIMERAT TILL 50 STYCKEN. När 50 stycken uppnåtts tas 
anmälan bort från vår hemsida. 

Anmälan 

På sedvanligt sätt görs den på webben.  

Studiebesöket är gratis för medlemmar. Övriga  betalar in 600 kronor på föreningens 
bankgiro 5099-8103. Märk betalningen med Aylesdale. 

Anmälan görs senast 21 oktober 2013 och här (Formuläret öppnas i nytt fönster) 

STYRELSEN 

 

 

 


