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For privat medlem 

Som privat medlem får du en række konkrete fordele - ud over du støtter de generelle mål som Grund-
vandets Venner arbejder for – naturligt og bæredygtigt rent drikkevand og grundvand sammen med mere 
natur og biodiversitet fx i egen have. 

 

En række fordele kan betyde en ny eller styrket hobby om vand og natur, eller du har en viden som du 
kan dele ud af til jeres lokale skole og vandværk. 

Det er vigtigt for projektet, at du som privat forbruger også er med til at bevare mange 
private vandværker. Din viden og gerning er vigtig for fremtidens lokale samfund. 

 

• Som medlem får du adgang til vigtig viden om grundvand og boringer.  
Vi tilbyder dig 10 pct. rabat på køb af udstyr til egenkontrol for bakterier, hvis du 
selv vil teste dit vand for bakterier—måske har du egen boring. 

 

 

• Gratis svar på skriftlige spørgsmål om vand & teknik og du får tilbud om at være med i lukket Face-
book gruppe. 

 

 

• Du kan også læse om projekt ”Vandiskole” og formidle denne mu-
lighed for læring til dig selv og din familie sammen med skolen og dit 
lokale vandværk. Du kan bringe ideen frem og måske tilbyde din assi-
stance. 

 

• Du får inspiration til selv at passe på grundvandet, hvis du fx har egen have og infiltrere tagvand, 
sætte fokus på biodiversitet i haven m.m. Mange steder er det en god ide at ”holde på regnvandet” kom-
bineret med et minivådområde med kompost og infiltration af biologisk renset vand. Du opnår altså flere 
fordele—selv og for nærmiljøet, vandværket m.fl. 

 

• Rabat på ferieophold samt kursus i egen hjemmeside PRIVAT –  

det kan ske på Vadskærgård, som du kan bruge til din hobby, historie og din familie 
eller andet (*) 

 
(*)  

link til tema ophold (afslapning, ferie, kursus, workshop på Vadskærgård eller sommerhus i Marielyst  

Noter om betingelser og vilkår - Uddybende forklaringer på fordele  

http://ferieinaturen.dk/
https://www.novasol.dk/feriehuse/danmark/falster/marielyst/feriehuse-marielyst-k12400

