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Kirkkonummen Huolto väckte intresse i Raseborg mässan 

 

Sista veckoslutet i maj med sommarvärme fick besökarna att njuta 
av mässan.  
 
Green Building Island samlade aktörerna för ekologiskt byggande tillsammans i Raseborg 
 
Ekologiskt byggande var framme i Raseborg Expo 27.– 28.5.2016 i Karis. The Natural Building 
Company Oy hade samlat ihop aktörer från branschen som på mässan var en intressant helhet. Det 
var fråga om en unik helhet eftersom det ekologiska byggandet inte tidigare har varit samlat så 
mångsidigt som nu. Det finns naturliga alternativ till syntetiska material och här kunde man se dem 
samlade på ett litet område. Det presenterades olika naturliga produkter som lerbruk och material 
som t.ex. linprodukter, restaurering av traditionella fönster, trämaterial, kunskap om eldstäder, 
ekologisk arkitektur, alternativa grundmodeller och naturlig behandling av avfallsvatten och 
naturnära metoder för restaurerarnas behov. Raseborg Expo var ett enastående tillfälle att bekanta 
sig med dessa saker.  

 
Kirkkonummen Huolto var synligt framme genast vid ingången. Mycket 
intresse väckte takputsningen som man gör biologiskt med milda 
metoder. Disponent, fatsighetsskötsel och städtjänsterna väckte mycket 
intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mässan öppnades av riksdagsman Anders  
Adlercreutz från Kyrkslätt 
 
 
  
   Mässan hade utställare både inne och ute. 
 
I samband med mässan lottade  Kirkkonummen Huolto Oy ut en fin vinst, ett gåvokort till Hotell 
Långvik för två personer, innehållande en övernattning med frukost samt inträde till gym och 
badavdelningen. Den lyckliga vinnaren är Eija Londén från Karis. Varma gratulationer. 
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Kirkkonummen Huolto Oy och Cleankalle var fint framme i Raseborg Expo alldeles vid ingången.  Att prova en städmaskin får en ung herreman 

att le. Vår städtjänst – ett rent nöje. 
 

 
Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta diskuterar med KH OY:s Det soliga vädret gynnade besökare, utställare och arrangörer..  
verkställande direktör Benjam Kukko. 
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