
HL21
Lidt om drift af LAR I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Kildeparkerne



Mit skrivebordsbillede





Vinter

• BESKRIVELSE

• VIAFORM er banebrydende indenfor is- og 
snesmeltningsprodukter. Flydende produkt baseret på 
kaliumformiat med tilsætning af en korrosionsinhibitor. Produktet 
er anvendt gennem flere år med stor succes i bl.a. lufthavne. 
Virker hurtigt og effektivt ned til minus 30°C og genfryser ikke.

Biologisk nedbrydelig ved almindelig 
spildevandsbehandling. Viaform er udviklet og produceret af 
Addcon Nordic A/S (tidligere Norsk Hydro).

Viaform er Svanemærket - licens nr. 563-001.

Leveres i 1000 ltr. palletank = 1350 kg. Prisen er angivet pr. 
palletank.



udstyr

• Maskiner der er nemme at 
betjene



Tømidler

• BESKRIVELSE

• Viaform Granular (tidligere Viaform Solid) er et ekstremt virkningsfuldt is- og 
snesmeltningsprodukt i granulatform. Produktet er udviklet af Norsk Hydro og 
godkendt efter de skrappe regler indenfor luftfart og anvendes med stor 
succes i lufthavne i både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Produktet er 
gennemtestet af ”Hygiene Institut” i Tyskland - resultatet var: ”Produktet er 
ufarligt for mennesker, dyr og organismer, der lever i vand. Biologisk 
nedbrydelig ved almindelig spildevandsbehandling”.

• Viaform Granular virker øjeblikkeligt. Granulatkornene borer sig gennem islag 
og fortsætter med at virke nedefra. Viaform Granular anvendes især på 
udsatte steder, hvor en hurtig smeltning er af stor betydning. Den specielle 
form på granulatkornene gør at de ikke ruller væk.



Andre tømidler

• 500 kg. Salt

• Lava med tørret aluminiumsformiat

• Grus i større størrelser end normalt



Gladsaxe stenen

• Flade overkørsler

• Egentlig opfundet som et krav fra Gladsaxe kommune for at 
give tilladelse for overførsel af vand over fortovet



Den korrekte afdækning



Høstslet

• Den tilsyneladende billige 
version



Sherpa

• Den eneste maskine vi kan klippe 
skråninger med.

• Fjernbetjent



Sherpaen i aktion. Vi kan 
ikke kører med 
fingerklipper.



Vand i store 
mængder

• Vi har været nød til at kende  
nye planter



Høstslet nu








