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Ide-katalog 2020

Dansk Vand- & Naturcenter 

Anbefaling: 
 

Se kataloget igennem og kontakt os for forklaringer og detaljer om opgaver,  
der kan have jeres interesse. 

 
Send gerne kataloget til andre i dit netværk. 
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 DVN rådgiver om grundvand og drikkevand 
 

 

Vi har 3 faglige ben  
        

-vi skræddersyr løsninger  
netop til dit vandværk 

 
Din fordel er netop, 
at vi kan flere ting 

 
 

.  

 
 

 

Hjemmesider & IT 
 

• Moderne fremtidssikret hjemme-
side  

 

• Opsætning i samarbejde med kun-
den 

 

• Vedligeholdelse og opdatering af 
hjemmesiden 

 

• IT-sikkerhed på dit vandværk 
 

• Mitdrikkevand.dk 
 
Vi kan kombinere hjemmesider og IT 
med fagligt netværk samt Vand & 
Teknik til din fordel 

 

Vand & Teknik  
 

• Tekniske rapporter om dit vand-
værk 

 

• Opdateringer af gamle rapporter 
 

• Udvikling og oplæg til modernise-
ringer 

• Indsatsplaner 
 

• Ledelse og drift 
 

• Kurser efter behov 

 
Vores speciale er kurser ”om og på 
eget vandværk” efter dit valg, vi kal-
der det for temakursus 

 

Vidensdeling & 
Fagligt Netværk 

 

• Videndeling og udvikling af nye 
metoder via GrundvandetsVen-
ner.dk 

 

• Vidensdeling og ”hjælp til selv-
hjælp” om grundvand og redning 
af kildepladser og boringer 

 

• Nye netværk og få en række forde-
le ved at tilmelde dig netværket 

 

• Betragt det som en udvidet forsik-
ring og et udvidet beredskab.  

Læs mere på  
grundvandetsvenner.dk 

DVN rådgiver 
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- læs mere på de følgende sider og find flere detaljer på dvn.dk.  
 

Hjemmesider & IT: 
 
• Hjemmesiden - vandværkets ”døgnåbne kontor” og en nem kontakt med forbrugerne.  
 
• Mitdrikkevand.dk - leverer det tekniske overblik med samtlige analyseparametre, forklaringer samt teknik og et sik-

kert krypteret e-arkiv til vandværket vigtigste data, nøgletal for driften og oplysninger. 
 
• It-service - sikkerhed og overblik om jeres PC-løsninger & IT generel. Få en snak om sikkerhed og e-arkiv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vand & Teknik: 
 
• Tilstandsrapport og handlingsplan - status på vandværkets drift og tilstand samt anbefalinger om opgaver. Ideer til 

udvikling af jeres vandværk og kildeplads. 
 
• Udbudsmateriale - konkrete planer om udvikling og modernisering af kildeplads, boring, vandværk - samt øget forsy-

ningssikkerhed med eller uden nødforbindelse. Vi kalder det ”2-i-1 vandværk”. Her kan være store besparelser med 
hjælp til styring. Vi hjælper bestyrelsen. 

 
• Behovsstyret Indsatsplan - hvad er det vigtigste og hvad er behovet? Kombineres med kommunens indsatsplan samt 

bedre varsling og plan om at redde jeres kildeplads, hvis uheldet rammer jer mht. uønskede stoffer. Det drejer sig om 
at udnytte historiske data, opdage fejl og se muligheder. 

 
• Egenkontrol - lær selv at få styr på tilstanden med vores program for Ledelse & Drift - også mikrobiologi specielt desig-

net til vandværker. 
 
• Vand & Natur - biologiske og bæredygtige metoder til naturlig genopretning af grundvandet kvalitet. Når grundvandet 

kan blive forurenet kan den normale gode tilstand genoprettes, så vandværker ikke mere skal nedlægge boringer og 
kildepladser i fremtiden. 

 
• KUV Ledelse & Drift - både for bestyrelse og driftsleder med vejledninger og udvidet kursus. 
 
• Nye Tema Kurser om eget vandværk - vælg selv et kursus, der passer til jer. Vælg selv temaer. 
• Kurser om egenkontrol - lær selv at teste for bakterier. Det er både billigt og nemt. 

Læs mere om 
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Vidensdeling og deltag i fagligt netværk - ”hjælp til selvhjælp” 
 
• Vand i skole - lærer- og elevmateriale om det lokale vand og vandværk. Også godt for bestyrelsen. 
 
• Hjemmeside om vand i skole - hjemmeside og undervisningsmateriale om det lokale vandværk til undervisning.  

Udviklet sammen med Syddjurs Vandråd og Syddjurs skoleforvaltning. 

 
• Grundvandetsvenner.dk - deltag i netværk og få en række fordele samt muligheder for faglig deling af viden med an-

dre vandværker. Fokus er grundvand, at redde kildeplads og boringer og på nye bæredygtige måder at redde eller sikre 
sin kildeplads. Undgå at nedlægge flere boringer. 

• Vandguiden.dk - bliv medlem og få adgang til historier og artikler skrevet om og til vandværker. 
 
 

 

Læs mere om 
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Moderne legende let hjemmeside   
 

Moderne, fremtidssikret og brugervenlig hjemmeside i én samlet pakke. 
Super nem at arbejde i - selv for den mest IT forskrækkede. 

 
Hjemmesiden er vandværkets ”døgnåbne kontor” og præsentation udadtil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oplysninger og anbefalinger om hjemmesider: 
 

• Ring til os og få en gennemgang af eksempler på vore moderne hjemmesider. 
 

• Du kan slå op på DVN.dk for at læse mere om tekniske 
detaljer. 

 

• Få meget mere ud af jeres hjemmeside ved at invitere 
flere fra bestyrelsen og udvalgte forbrugere som med-
skribenter på jeres hjemmeside - det giver mere trafik 
og dynamik. Flere læser indholdet på jeres hjemme-
side. 

 

• Kombineret med mitdrikkevand.dk får forbrugere en 
nem oversigter om drikkevandskvalitet, med grafer for 
udvikling og forklaringer om analyser. 

 

Hjemmesider og IT 
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• DVN laver opsætningen, og I kan vælge at få et online-kursus i det mest basale - rette tekster, skrive nyheder eller 
sætte et nyt foto eller fil ind.  

• Få direkte kontakt med dine forbrugere ved at kombinere vores hjemmeside med lokal gruppe på udvalgt social me-
die - en nyhed vi vil arbejde mere med, som afløser eller supplement til sms. 

 
Hjemmesiden kan kombineres med sociale medier. Få en snak med vores IT-team om hvordan nyheder hurtigt kan komme 
ud til forbrugerne via brug af sociale medier - fx om midlertidig lukning for vandet i en gade m.m. 
 

• Vi hjælper jer gerne med opsætning af lokal drikkevandsgruppe, som jeres forbrugerne så kan melde sig ind på. 

• Få dermed mere direkte kontakt ved fx kort info om driftsforstyrrelser, generalforsamling, m.m. 

• Detaljer skrives ind på hjemmesiden og få mere trafik og medforfattere i bestyrelsen og forbrugerkredsen. 

• Godt bidrag til vandværkets fremtidssikring. 
 

 
 

IT-Service - få styr på din PC og sikkerhed 
 

Krypteret e-mail  
Fra 1/1 2019 kræver Datatilsynet, at både offentlige og private aktører skal kryptere e-mails, der indeholder fortrolige og 
følsomme personoplysninger.  
 

Kravet gælder for alle vandværker – uanset størrelse.  

Selvom Datatilsynet kun stiller krav til mails med fortrolige og følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at vandværket 
krypterer alle interne og udgående e-mails. 
 

Pris for oprettelse og opsætning afhænger af jeres nuværende mail løsning. Vi giver derfor tilbud ud fra en kort gennem-
gang af jeres mail løsning.  
 

 

Assistance til e-mail: 
 

Har I behov for at få assistance til oprettelse af mailadresser, installere dem i Microsoft Office365/Outlook eller få samlet 
alle historiske mails med forbruger korrespondance, så kan vi også tilbyde hjælp til dette.  

 

Hjemmesider og IT 
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Mitdrikkevand.dk 
 
 

Få let adgang til jeres analyser og teknik med beskyttet e-arkiv. 
Mange synes det er svært - det med analyser. 
Vi hjælper med ekstra ”øjne” og forklaringer. 

Hjemmesider og IT 
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Oplysninger og anbefalinger om mitdrikkevand.dk: 
 

• DVN bruger systemet til vurdering af vandværkets tilstand og behov for ændrede strategier. 

• Systemet er modulopbygget og dit vandværk kan starte med det helt enkle om brugervenlig præsentation af jeres 

produkt rent drikkevand.  

• Få mere at vide om hvilke data der 

kan lægges ind, så vandværket har 

en nem oversigt om tilstand og ud-

vikling.  

• Få en nem oversigt om vandværkets 

kontrolprogram, og om du analyse-

rer nok eller for meget. 

 

DVN kan give indstilling til kontrolprogram 
med risikovurdering og lægge programmet 
på sitet, så vandværket nemt kan følge 
med i status for analyser sammen med 
analyseresultaterne. 
 
 
 

• Nem opslag med arkiv om boringer 
og arkivdata om boringer. 

• E-arkiv - med login, så vandværket 
har et sikkert sted at gemme alle de 
vigtigste oplysninger og data. 

 
 
 

 
 
 

• Kontakt os - om at afprøve vores opdaterede IT-system og få 

et godt fagligt overblik. 

 

• Få eksempler tilsendt, tilbud om aftalt gratis prøvetid eller få 

den mindste ”pakke 1” sammen med deltagelse i det faglige net-

værk ”GrundvandetsVenner.dk” 

 

• DVN og andre har således let ved at rådgive jer hurtigt, når 

alle vandværkets vigtigste data ligger samlet. I har samtidig en eks-

tra sikkerhed for historiske data. 

Hjemmesider og IT 
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Oplysninger og anbefalinger om vand & teknik: 
 
Tilstandsrapport og handlingsplan: 
En statusrapport over vandværkets drift og tilstand med anbefalinger af opgaver og forbedringer. Vi anbefaler, at bestyrel-
sen på den måde får en uvildig vurdering set med ”friske øjne”, som kan anvendes til udvikling af vandværket i fremtiden og 
evt. finde fejl i tide. 
 

Udbudsmateriale om større opgaver. 
Udvikling og modernisering af kildeplads, boring, vandværk og øget forsyningssikkerhed med eller uden nødforbindelse. 
Måske kan vandværket ombygges, til det vi kalder for ”2-i-1 vandværk”, med dobbelt forsyningssikkerhed på de vigtigste 
dele. Flere vandværker går over til den metode for at undgå at lægge dyre og ofte problemfyldte nødforbindelser. Lad os 
indlede et samarbejde om dette ud fra eksisterende eksempler og fx indlede med et kursus om jeres vandværks fremtid til 
inspiration. 
 

Behovsstyret Indsatsplan: 
Hvad er det vigtigste, og hvad er behovet - som så kan 
kombineres med kommunens indsatsplan. 
Det er dyrt at skifte kildeplads eller lave nye boringer. 
Måske kan det, I allerede har, sikre jeres forsyning med 
råvand i fremtiden. Vi ser på udviklingen på jeres nuvæ-
rende kildeplads, og ud fra kortlægning af jeres grund-
vandsmagasin kan vi give forslag til forbedringer af både 
indvindingsstrategi og mulighed for at få en bedre vars-
ling. 
 
Hvis I allerede har udfordringer med et eller flere uøn-
skede stoffer, kan vi samtidig give forslag om løsninger 
og redde jeres boringer og kildeplads.  
Endnu et tema I kan få kursus om - netop jeres egne for-
hold. 
                                                                                    
 

Vand & Natur - udvidet Behovsstyret Indsats. 
Vi underviser om og gennemfører programmer om biolo-
giske og bæredygtige metoder til naturlig genopretning 
af grundvandets kvalitet, hvor der er udfordringer med 
de såkaldte uønskede stoffer - både de naturlige og de 
menneskeskabte stoffer.  
 
Læs mere under vidensdeling og grundvandetsvenner.dk.  

 
 

Vand & Teknik 
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Kurser efter eget valg, hvor og hvornår. Kombiner faglighed og hygge. 

• Om eget vandværk 
 Få kursus om jeres eget vandværk og vælg selv det der er mest relevant. 
 
• KUV Ledelse & Drift 
 Få kursus i Ledelse & Drift, udviklet sammen med Syddjurs Vandråd, med opdaterede vejledninger og hjælp 
 til at følge udviklingen i tilstanden - kvalitet, vandbehandling, råvand, boringer.  
 Leveres også som genopfriskningskursus med opdateringer. 
 
• Egenkontrol: endnu et tema som du kan vælge som kursus     

 Lær selv at få styr på tilstanden - boringer, vandværk 
 Varsling og redde kildepladser - med enkel pumpeteknik 
 Lær selv at følge jeres mikrobiologi med sikker og billig bakterietest 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nyhed  
 

 Temakurser for vandværksbestyrelser, kontaktudvalg & vandråd 
• I vælger selv emner, eller vi drøfter, hvad der er mest vigtigt for jer og sender forslag til et 

møde eller temakursus. Vi skaffer de relevante foredragsholdere. 
 

Hvor skal mødet/kurset afholdes ? Tidspunkt ? 
• I vælger selv om mødet/kursus skal foregår hos jer eller et andet sted. 
• Udvidet pakke med kursus hos DVN (Nibe) i nyt stort kursuslokale med god plads til hygiejne 

og holde afstand, eller Marielyst (Falster) i et stort luksussommerhus - begge med mulighed 
for bespisning og overnatning i eget værelse. 

• Faglig udflugt - hvor I kan kombinere socialt samvær, jeres eget møde plus et fagligt valgt te-
mamøde/kursus - alt efter jeres ønsker. 

• Kontakt os - hvis dette lyder interessant. 

Vand & Teknik 
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Viden om vand & Vidensdeling: deltag i NETVÆRKET  

DVN’s ”3. ben” - er vidensdeling og udvikling af nye metoder, især om hvordan 
vi genopretter den gode naturlige tilstand i grundvandet ved brug af naturlige 
metoder. 

 
Målet er bæredygtighed og drift af kildepladser, så ingen vandværker mere skal 
nedlægge kildepladser. Nye perspektiver og valg af naturlige metoder til at gen-
oprette den gode tilstand. 

 
Det sker gennem et tæt samarbejde mellem interesserede vandværker, land-
mænd og fagfolk gennem konkrete projekter, hvor vi lærer af hinanden. På den 
måde kan vi aktivere den store viden om natur, vandværksdrift samt landbrugs-
drift til gavn for lokalsamfundet og billigere drikkevand. 

 

Gennem GrundvandetsVenner.dk, er vi godt i gang med at skabe et forum af interesserede vandværkfolk, land-

mænd, fagfolk, firmaer, skoler og institutioner samt politikere og forbrugere. 
 

Gennem fælles holdninger og mål kan vi sikre rent drikkevand på en billigere måde: 
• Sikkerheden for rent drikkevand i fremtiden kan gennemføres på flere fleksible måder. 

• Holdninger: Aktørerne, især vandværksfok og landmænd, skal have rime-
lige betingelser til at sikre eller genskabe den naturlige gode tilstand i 
vandværkernes grundvandsmagasiner. Dette kræver kun faglig velvilje 
hos implicerede myndigheder. 

• Der sættes fokus på de reelle og største problemer som fx gl. punktkilder 
og ikke ukonkrete forsigtighedsprincipper.  

• Nedlæggelse af flere boringer og grundvandsmagasiner skal undgås i 
fremtiden. 

• Udfordringer i uønskede stoffer i grundvandet skal løses gennem Be-
hovsstyret Indsatsplaner, som sagtens kan kombineres med kommunens 
indsatsplan gennem faglig dialog. 

• Billig og fornuftig forebyggelse sker også gennem Behovsstyret Indsats-
planer - set både fra vandværkets og landmandens side, så vi får en afba-
lanceret og faglig dokumenteret plan. 

• Dette giver grundlag for fagligt fornuftigt samarbejde mellem alle berør-
te parter. 

• Fælles holdning: Når grundvandet kan blive påvirket af uønskede stoffer, kan den gode naturlige tilstand blive genop-
rettet. Vi skal blot ”hjælpe naturen så det sker hurtigst muligt” gennem innovative designs. 

• Udfordringerne skal løses med mest mulig anvendelse af naturlige biologiske processer, tilsat brug af enkel teknik 
ude på kildepladsen, og hurtigst muligt skabe forbedringer af drikkevandet. 

• Det er især de forbudte stoffer, som giver udfordringer, og uanset hvilken slags indsatsplan der opsættes for fremti-
den, kan de allerede anvendte og oftest i dag forbudte stoffer, udgøre et potentielt problem i fremtiden. Derfor skal 
der i hvert tilfælde designes en opskrift for hurtigst muligt at genskabe den bedst mulige tilstand i det grundvand 
som anvendes, så forbrugerne sikres rent drikkevand hurtigst muligt.  
Derfor er løsningen heller ikke, at flytte til ny kildeplads med risiko for fejlinvestering. 

• Behovsstyret Indsatsplan kan i visse tilfælde også omfatte en enkel og uproblematisk renseteknik på selve drikkevan-
det med aktiv kul og UV, indtil indsatsen på kildepladsen virker tilstrækkeligt. 

Vidensdeling og faglige netværk  
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Læs mere på hjemmesiden GrundvandetsVenner.dk - og tilmelde jer vidensdeling - 
”hjælp til selvhjælp” 
 
Vi har ”hjertet” med , når vi løser opgaver for vandværker, landmænd m.fl., og vi brænder for, at det må lykkede at ”redde 
kildepladser” og udtænker gode fornuftige løsninger.  
 
Vi håber, at GrundvandetsVenner.dk med praktiske eksempler kan åbne politikernes øjne for de helt enkle og ofte meget 
billigere decentrale løsninger om bevarelse af eksisterende kildepladser, som oveni er 
”grønne” og bæredygtige. 
 
Vi har sammensat et fagteam om at ”redde kildepladser”, og med jeres hjælp kan vi aktive-
re faglige netværk omkring jeres vandværk, og dermed få inddraget lokale landmænd og 
forbrugere med interesse for at bevare vandværket. 
Målet er dermed, at netværket kan klare det meste selv og dermed styrke jeres vandværk 
og få mere indflydelse om hvordan. 

 

Hvorfor tilmelde sig det faglige netværket? 
 
Det hele drejer sig om, at komme i gang med at holde fast i overlevelsen af flest mulige vandværker og lokale kildeplad-
ser. Her er mange muligheder - derfor ”GrundvandetsVenners” fagteam, som hurtigt kan gennemskue de lokale og for-
skellige alternative muligheder. 
 
Vi vil vende udviklingen ud fra faglige argumenter og sætte fokus på de reelle udfordringer og løsninger, når det gælder for-
urening. Hvis jeres boringer ikke viser tegn på kommende problemer, skal indsatsen afpasses efter forholdene og med fo-
kus på de reelle faglige mulige udfordringer. Mange kommuner retter mest fokus på landbrugsdriften, men hvad nu hvis 
udfordringerne er gamle og måske ikke kortlagte punkt- og linjekilder, og de ”uønskede stoffer” fra brug af allerede forbud-
te stoffer findes i miljøet. Så hjælper en generel indsatsplan ud fra ”forsigtighedsprincippet” ikke. Pengene kunne måske 
blive brugt mere fornuftigt eller udskydes, til der findes en teknisk/biologisk løsning, hvis stofferne alligevel giver problemer 
på et tidspunkt. 
 
Vi vil derfor hellere lave design af dokumentation for behovet og bedre varsling. 
 
GrundvandetsVenner.dk tilbyder vandværket og andre i netværket flere fordele: 

• Læs under ”vandværker” eller den gruppe du hører under (vandværksbestyrelse, foreninger, landmand, fagperson, 
politiker, forbruger m.fl.) på sitet grundvandetsvenner.dk  

• Alle positive kræfter er velkommen i ”klubben” 
 
Det faglige team (indsatsgruppen under ”GrundvandetsVenner”) tager udgangspunkt i eksisterende viden om boringer og 
kildeplads (historiske analyser og andre oplysninger), og kan give forslag til undersøgelser om bedre kontrolprogram, vars-
ling og løsningsforslag, hvor der allerede er udfordringer på vej eller direkte problemer med at overholde kvalitetskravene. 
 

Vi afholder et temakursus med fokus på eget vandværk eller blot et møde efter aftale. 
 
Betragt din tilmelding som en forsikring og et øget beredskab. 

Vidensdeling og faglige netværk 
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Møder og aktiviteter 

Nye tider! - nye metoder og krav (Corona) 
 

On-line møder og kurser: 
Coronakrisen betyder en ny fremtid med et øget behov for, at vi kan rådgive mere via Internettet og telefon.  
Det gælder mere fjernsupport via IT-systemer, og vi må også udvikle muligheder for flere møder og kurser via Internettet.      

 
Når vi mødes skal det være coronasikret.                                                                                                                                             
 

 

Coronasikrede møder og kurser: 

Trænger din bestyrelse til at hygge jer sammen og/eller dele en faglig oplevelse, genopfriskning af emner efter eget valg. 
 
Lad os arrangere jeres næste udflugt med hyggelig samvær i naturen ( i Skørbæk ved Nibe eller Marielyst på Falster). 

 
Kontakt os for en snak om et temakursus om jeres vandværk. 

Læs mere om Blommestien 129, Marielyst 
 
Coronasikret Kursus i sommerhus i Marielyst: 
Vandværker og Vandråd i DK - især målrettet Sjælland, Lol-
land-Falster-Møn - er velkommen til temakursus efter eget 
valg. 
Vi kan tilbyde overnatning - op til 8 personer med eget væ-
relse - evt. med ledsager. 
 
Brug vores sommerhus til: 

• Udflugt og socialt samvær - evt. med/uden ledsager 

• Kombineret med eget møde 

• Kombineret med fagligt input fra valgt firma, gerne 
DVN plus valg af andre 

• Vi tilbyder at står for arrangementet og skaffe fore-
dragsholdere om det/de emner, I har interesse i 

DVN indretter 130 m² kursuslokale under kontoret.  
Forventes klar til oktober 2020. 
 
Vi vil gerne gøre en stor faglig forskel og kombinere det hyg-
gelige og det faglige. 
 
Vi har en foreløbig plan om deltagelse af op til 10 personer 
med god plads i lokalet og tilbyder mulighed for overnatning 
i eget værelse. Det passer til en bestyrelse plus vandværks-
passer eller Vandråd/Kontaktudvalg. 
 

• Målrettet kursus om eget vandværk eller andet 

• Kursus for andre grupper, vælg selv 

• Kombineret med udflugt, fagligt indslag, intern møde, 
invitere relevante foredragsholdere til korte indlæg 
evt. via SKYPE. 

• Hyggelig samvær inde og ude i vores dejlige natur 

https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400
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Tak fordi du kiggede i vores 2020-katalog. 
 Blev du inspireret til at læse eller vide mere ? 

Hvis Ja ? 
Anbefaler vi, at du enten ringer til os eller læser detaljer på dvn.dk. 

Her kan du også skrive en besked fra menuen ”KONTAKT” 
Ring til 98 66 66 66 eller direkte til 

 

Kontakt DVN 

Jørgen Krogh Andersen, 
Hydrogeolog 
Har arbejdet med grundvand og navnlig problemløsninger inden-
for grundvandsressourcer og vandværksdrift, siden 1975 
(studietid og fra 1977-99 i Nordjyllands Amt og fra 1999 i DVN). 

60 39 96 60 

Dorthe Michelsen 
Teknisk assistent, bogholderi m.m. 
Firmaets "blæksprutte", som bl.a. tager sig af administrationen, IT
-værktøjer, tekniske rapporter og økonomi. Har været ansat i DVN 
siden år 2000 og deltaget i udviklingen af hjemmesider og DVN 's 
IT- løsninger.  

60 39 96 61 

Peter Toft 
It - Service konsulent 
Arbejdet med IT i 30 år og har her haft det fulde ledelsesmæssige 
ansvar for IT-sikkerheden. Uddannet og teknisk baggrund fra IBM. 
I de 30 år har IT-Sikkerhed altid stået på agendaen, og har været 
det primære fokusområde.  

20 16 55 15 

Lisbeth Hansen 
Koordinator for GrundvandetsVenner, salgskonsulent og 
kursusarrangør 
Stor erfaring som selvstændig  
Ring til Lisbeth for tilbud om at være med i GrundvandetsVenner 
samt kurser. 

22 75 76 18 

Mikkel Haaning 
Webudvikler for DVN  
Tidligere erfaringer inden for web-design, usability testing og IT-
support.  

96 83 56 62 


