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I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

E. coli målingene
på Oset, Oslo

Lansering av nye
nettsider

Colifast medlem
av Vannklyngen

En norgesmester
i ølbrygging

Publikasjon: On-line målinger av E.coli i råvannet på Oset
I over to år har en Colifast ALARM målt E.coli hver dag i
råvannet som hentes på 35 meters dyp i Maridalsvannet. Ved
høstsirkulasjonen blir det påvist E.coli, men også i tørre og
varme dager i juli. De daglige analysene gir nyttig
tilleggsinformasjon om den hygieniske vannkvaliteten
sammenlignet med de ukentlige rutineanalysene. Resultatene
er nå publisert i en artikkel av Ingun Tryland fra NIVA m.fl.
Resultatene underbygget også hypotesen om at varmere
vintre med kortere perioder med islegging, noe som kan
skyldes klimaendringer, kan redusere effektiviteten av dype
innsjøer som hygienisk barriere i drikkevannsproduksjon.

Våre nettsider har fått nytt utseende
Colifast har i disse dager lansert nytt utseende på våre
hjemmesider. Vi har 23 internasjonale distributører og
nettsidene våre er et viktig vindu ut i verden. Ta gjerne en titt,
og se fine bilder fra våre mange og varierte applikasjoner.

Vannklyngen: Tverrfaglig nettverk innen vannbehandling
Etter en periode som observatør er Colifast nå medlem
Vannklyngen.
Nettverket
har
medlemmer
leverandørindustrien
konsulentselskaper,
akademia
offentlig sektor. Vannklyngens rolle er å utvikle produkter
tjenester basert på reelle kundebehov.
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I Colifast har vi fleksible instrumenter og metoder som ofte
tilpasses den enkelte brukers behov. Vi hører gjerne fra deg
dersom du har et behov for overvåking av vannkvalitet.

Goran fra Colifast: Miljøkjemiker og ølbrygger
Vi gratulerer vår egen salgssjef, Goran Khalaf, med den
nyervervede tittelen ”Norgesmester i hjemmebrygging”. Han
vant med sitt røykøl, som dommerne karakteriserte som godt
balansert mellom sødme og røyk.
Goran er utdannet miljøkjemiker fra Universitetet i Oslo og har
vært i Colifast siden 2013. Arbeidsdagen fylles hovedsakelig
med salg og markedsføring, i tillegg til teknisk arbeid med
service og produksjon. Goran kan fortelle at han får god nytte
av sin bakgrunn innen kjemi og biologi samt sitt fagbrev som
automatiker. Colifast produserer selv både vekstmedier og
instrumenter i sine lokaler på Lysaker utenfor Oslo. Ta gjerne
turen innom for en prat og en kaffe dersom du er i området.
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