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Kære Vandværker – drikkedunkene
kan allerede bestilles på telefon 56
14 42 42 eller på mail: fvd@fvd.dk.
Drikkedunkene koster 12,- kr. +
moms og forsendelse.
Labels med vandværkets navn
kan bestilles gratis.
Jamen, hvad skal vi egentlig bruge drikkedunkene til?
Mange børn ved ikke, hvor vandet
kommer fra. De åbner bare for
vandhanen, for der er jo rigeligt af
det. Vi synes, at det kunne være
sjovt, hvis skolebørnene kunne få en
oplevelse af, at vand ikke bare er
vand, men en livsvigtig faktor og
samtidig vide hvilken katastrofe det
ville være, hvis vi intet vand havde.
Hvad ville de gøre, hvis deres skole
ikke havde noget vand én hel dag?
FVD har nedsat arbejdsgruppen
”Projekt drikkedunke”, som har til
formål at samle information om,
hvordan man kan få videregivet oplysninger/informationer til vandværkets forbrugere, så de får en bredere viden omkring vores drikke-
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Som opfølgning på artiklen i sidste
nummer af Vandposten, har jeg hermed den glædelige nyhed, at drikkedunkene er klar til brug. Vi har i den
forgangne tid fået en masse henvendelser om, hvad drikkedunkene koster, og hvornår de kan bestilles.

vand. Vi ved jo alle sammen, hvor
vigtigt det er, at vi passer på vores
grundvand, og at vi skal spare på
vandet, men ved vi alle, hvad man
skal gøre for at passe på vandet?
Arbejdsgruppen vil i den forbindelse opfordre vandværkerne til at
lave et samarbejde med den lokale
skole, hvor eleverne kunne komme
på besøg på vandværket. Vandværket kunne vises frem, og der kunne
bl.a. fortælles om iltningsprocessen
mv.. Et sådant arrangement kunne
f.eks. slutte med, at vandværket uddeler en drikkedunk med vandværkets navn på, og eleverne derefter
fik lov til at tappe vand direkte fra
vandværket.
Arbejdsgruppen har selvfølgelig
tænkt over, at det ikke er muligt for
alle vandværker at forberede et lille
foredrag og tage sig tid til en rundvisning, men det kunne nemt afhjælpes ved, at man samarbejdede
med de andre vandværker i kommunen. Det kunne f.eks. tages op på
kontaktudvalgsmøderne.
Da arbejdsgruppen stadig er i
startfasen – og som mange sikkert
ved - al begyndelse er svær, så vil vi
bede om jeres hjælp i forbindelse
med idéer – forslag - og materiale.
Er der nogen af jer, som har prøvet
det før – hører vi gerne om jeres oplevelser forbundet dermed.
Arbejdsgruppen ser frem til at
høre fra netop DIT vandværk!
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Af Lisa Nielsen
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Så, er drikkedunkene ’’i hus’’

6)28:%2
OSQQIVJVEL
ERI

R

(

Vanddunkene kan f.eks.
deles ud ved :
”Åbent-Hus-Arrangement”
eller
”Vandets dag” den 22. marts

