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Globen blir en jättepumpa. Avancerat
reparbete bakom förvandlingen
Lagom till novemberlovet och Stockholms Halloweenfirande byter Globen
utseende. Redan idag börjar förvandlingen när Herr Storpumpas mun och ögon
sätts på plats av ett team reparbetare på Globens utsida.
750m2 vinylplast och ett team reparbetare är vad som krävs för att pimpa
Globen till en jättepumpa. C2 Vertical Safety ansvarar för arbetet och totalt är
det sju personer som ingår i arbetsteamet.
Arbetet sker helt och hållet på utsidan av Globens fasad. För att Herr

Storpumpa skall bli till och vinylen klistras på rätt ställe kommer en
avancerad mall projiceras med laser på Globen. För att nå till de platser där
vinylen ska fästas kommer man att fira sig ner i rep från Globens tak och
sedan förflytta sig upp och ner längs repen för att placera ut vinylplasten på
rätt plats.
Idén att förvandla Globen till Herr Storpumpa har funnits hos Bill Schacht,
som är initiativtagare till det stora Halloweenfirandet SHOCKHOLM, under en
längre tid. Och nu är idén att förvandla Globen till en jättepumpa äntligen på
väg att bli verklighet.
- Vi vill göra något riktigt kul och spännande för hela familjen under den
kommande helgen. När solen går ner är det dags att slå på ljuset på Herr
Storpumpa. Det gör vi från toppen av Globen. Förutom Herr Storpumpa
kommer det att finnas mycket spännande att göra och se i Stockholm. Bland
mycket annat ordnar vi en stor Halloweenparad den 1 november med start i
Kungsträdgården, säger Bill Schacht, Shockholm.
Herr Storpumpa kommer att pryda Globen i tio dagar. Reparbetarna som ska
se till att Globen förvandlas till en stor jättepumpa börjar sitt arbete tidigt på
torsdag morgon och arbetet kommer att pågå hela dagen.
För mer information: Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety,
mattias.akesson@c2safety.com, 018-67 79 90.
Mer information om den stora Halloweenparaden och eventet SHOCKHOLM,
www.shockholm.se

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög
höjd eller i trånga utrymmen i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training.
C2 står för Climbing Competence. C2 Vertical Safety är även generalagent i
Sverige för världsledande varumärken som Petzl, Beal, La Sportiva, BUFF®,
Inova, Genuine Guide Gear G3 och Bollé Safety som erbjuder fallskydd,
klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt ljus till krävande
specialister.
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