
LUND VANDVÆRK

Invitation til ÅBENT HUS på Lund Vandværk
Lund fejrer vandet. Kom og vær med til at fejre Vandets Dag sammen med Lund 
Vandværk. Alle forbrugere er meget velkomne – både voksne og børn. 

Få en rundvisning på vandværket, se boringer, masser af spændende 
produktionsudstyr, intelligente styringer og meget mere. Lund Vandværk har netop 
afsluttet en større udbygning af vandværket og vil meget gerne vise det frem for 
sine forbrugere.

Bestyrelsen stiller talstærkt op og giver rundvisninger og informationer om dit vand 
og vandets vej fra grundvand til forbruger.

Tid:
Fredag den 22. marts kl. 15 – 17  

Sted:
Lund Vandværk, Bækvej 59, 8700 Horsens

Forplejning:
Pølsevognen står klar med varme pølser, vand og andre kolde drikke

Entre:
Gratis
 



Side 2

LUND VANDVÆRK

Pas på dit drikkevand – drop sprøjtemidler 
I anledning af vandets dag har Horsens Kommune sammen med Lund Vandværk 
taget initiativ til, at gøre vandværkets forbrugere opmærksomme på vigtigheden af, 
ikke at anvende sprøjtemidler i haven. 

Vi bruger vores rene grundvand som drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi passer 
godt på det. Det vand, der kommer ud af din vandhane, bliver hentet fra boringer 
her i Lund by. Vi er heldige at have rigtig godt og rent vand i vores område. Sådan 
skal det gerne blive ved med at være mange år fremover.

Du kan være med til at passe på grundvandet ved at droppe sprøjtemidler i din 
have – også når ukrudtet pibler frem. Sprøjtemidler kan, som du ved, sive ned til 
vores grundvand og forurene dit og de kommende generationers drikkevand.

Følg vores 5 nemme råd til en sprøjtefri have. Se den vedlagte pjece.

Find meget mere information om hvordan du undgår sprøjtemidler i din have på 
Lund Vandværks hjemmeside - www.lundvand.dk

Vi håber på, at rigtig mange af jer har tid og lyst til at kigge forbi Lund Vandværk 
fredag den 22. marts 2019.

Med venlig hilsen

Lund Vandværk og Horsens Kommune

http://www.lundvand.dk/

