Visst är Hannover och Ex

....”Brainball” - den mest
fokuserade hjärnan
vinner. Spelet går ut på
att med hjälp av hjärnan
styra över en metall boll
till motståndarens mål.

S

veriges hus är trevlig och
funktionellt. Musik utomhus,
mer eller mindre varje kväll och
en skojig prfilm - se den.
Inomhus finns bland annat en
av mässans största attaktioner....

S

jälvklart finns det linbanor
på en världsutställning - det hör till.

När nu Europa med fart går in för ”renawables” eller förnybara
energikällor passar det bra att besöka Hannover och den pågående världsutställningen. Kanske inte av det skälet att det visas upp
väldigt mycket Kretslopp och Bioenergi, utan av den anledningen
att det blir en hjälp att till att förstå exportmarknaderna bättre,
inte bara Europa utan även större delen av världen. USA och
Ryssland lyser dock med sin frånvaro men resten räcker mer än väl.

L

30

andskapet utanför mässan
med två vindkraftverk

E

tt besök tar tid. Jag var där
under en dag, och hade
presskort och slapp därmed köerna, men ändå han jag inte med
mer än cirka 20 procent av ytan.
Några tips på vägen
Om ni åker bil ner så stanna en
bit från Hannover och ta lokaltåget in. resan är gratis, ingår i
entrébiljetten och stationen ligger direkt vid mässområdet.
Det går förstås även bra att åka
bil
direkt till mässan parkeringDet är drag i den polska
en
är
gratis.
paviljongen dans och musik hela
Väl
inne på mässområdete retiden.
kommenderar jag en koncentraKRETSLOPP Nr 4

2000

xpo 2000 värt ett besök

N

orges spektakulära hus med
ett fullformats vattenfall och
en elbil av plast på utsidan samt
med en mer svårförståelig insida.
Nöj er med utsidan

K

ällsortering finns överallt i
Tyskland. Detta är entréhallen till pendeltåget vid
mässan.

L

evande kameler drar
besökare till förenade
arabemiratens påkostade
anläggning.
tion på landspaviljongerna. På
området finns också tema hus på
bland annat energi och miljö.
Inget intressant för en fackman mer ett kulturellt spektakel.
Tyskland är ett mycket intressant land för bioenergiteknikexport. Även delstaten Nieder
Sachsen vars huvudstad är Hannover har visat ett intresse. Det
finns speciella utflykter att göra
till besöksobjekt, bland annat
fliseldade värmeverk. Kontrollera med tyska turistbyrån för att få
mer specifik programinformation. Mässan stänger den 31 oktober.
Lennart Ljungblom

P

å taket på den holländska paviljongen fanns
en våtmark och en vidunderlig utsikt över
området - ett måste besök.

Azerbadjan
visade sin vikt
för olje och
gastransporterna

Temahuset kring
miljö innehöll en
konstnärlig
skräckbeskrivning
av konsumtionssamhället.
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En futuristisk
traktor från
Ukraina
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