
Ungt besøg på Nybøl vandværk 
 
Fredag før efterårsferien holdt vandværket åbent hus for alle elever fra Nybøl 
skole. 
 
Eleverne besøgte vandværket klassevis. De så først maskinrummet, hvor til 
råvandet fra boringene pumpes til for at blive filtreret i de 2 lukkede filter-
beholdere. Efter denne proces ledes det rensede vand ned i akkumule-
ringstanken, som er lig med kælderen under vandværket. Fra kælderen pum-
pes vandet igen via pumper ud til forbrugerne i Nybøl. Dette foregår via 4 
forskellige rør fra vandværket. 
 
 

 
 
Eleverne fik lejlighed til at se ned i kælderen hvor det rensede vand bliver 
opbevaret og Torben sagde til de interesserede børn at de ikke måtte komme 
skidt ned i vandet, for det ville straks kunne spores i vore vandanalyser. Det 
var børnene meget imponerede over at dette kunne spores i vandet og en af 
børnene spurgte så om vi også via analyserne kunne finde ud af hvem der 
havde puttet skidt ned i vandet. Det var et meget godt spørgsmål, som viser 
hvor interesserede de var i teknikken, men men vi må desværre svare nej 
tilspørgsmålet. 
På udpumpningsrørene er der anbragt skilte med gadenavne og her kunne de 
elever der bor i Nybøl så finde ud af hviklet rør de fik vand fra. 
 

Efter besøget i maskinrummet kom turen til kontoret, hvor eleverne igen fik 
gennemgået vandets vej fra boring til udpumning til forbrugerne. For at 
kontrollere om de havde hørt efter ved rundvisningen i maskinrummet, blev 
der undervejs stillet flere spørgsmål til eleverne, og vi må sige at de havde 
hørt rigtig godt efter.  
Endelig fik eleverne forevist vort edb- overvågningsudstyr, og her kunne de 
igen via skærmen følge med i flowet fra boring til forbruger. 
 
 

 
 
 
På kontoret blev eleverne spurgt om de vidste hvem der ejede vandværket. 
Det var mange svar på dette spørgsmål og de var lige fra formanden, be-
styrelsen for vandværket, smeden, kommunen og så videre, men der var ingen 
som gættede helt rigtigt. Så måtte vi jo fortælle dem at det var deres forældre 
der ejede vandværket, det var de også lidt imponerede over.  
 
Så forældre, I kan være stolte over at jeres børn viste så stort engagement ved 
besøget på vandværket og husk nu at at fortælle dem lidt om jeres med-
ejerskab. 
 
Besøget på vandværket blev afsluttet sodavand og pølse  
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