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Kom på besigtigelse! 

Terrænbaseret afvanding af Arwos Landsby på fed lerjord  
- LAR med fokus på opmagasinering, forsinkelse og fordampning 

 

 
 

Invitation 
 

Velkommen til Åbent Arwos  

– en sjov og festlig dag for hele familien  
 

Lørdag den 25. maj fra kl. 11 til 16 slår Arwos dørene op til Arwos Landsbyen på Forsyningsvejen 2, 6200 

Aabenraa. I Arwos Landsbyen har vi samlet al vores viden og kompetencer under ét tag. Med Åbent Arwos 

inviterer vi til et anderledes og unikt indblik i Arwos bag kulisserne, og i vores mange opgaver og 

ansvarsområder – lige fra sortering og håndtering af affald og genbrugsvarer, over laboratorieprøver og 

drikkevandsforsyning til kloakrenovering og rensning af spildevand. 
 

Med næsten 100 forskellige aktiviteter, udstillinger og konkurrencer for børn og voksne i alle aldre bliver 

der rig lejlighed til både at blive klogere og prøve kræfter med forsyningens forunderlige verden. 

 

Hver halve og hele time er der rundvisninger på Arwos’ genbrugsplads, hvor vi både ser nærmere på 

pladsens spændende funktioner og de mange nytænkende løsninger, der er tænkt ind i hele Arwos 

Landsbyen. Du kan se og høre om LAR på fed lerjord og genbrug af regnvand. Du kan også selv gå på 

opdagelse i bl.a. genbrugsbutikken, kunde- og servicecenteret og garagerne, hvor der dagen igennem bydes 

på et væld af oplevelser. Mød f.eks. vores medarbejdere i Nørd-hjørnet, hvor du kan blive klogere på 

kloakrenovering, spildevandsrensning, regnvandsbassiner og meget, meget mere. Eller kast dig ud i de sjove 

konkurrencer eller spændende aktiviteter, hvor der både skal bygges musikinstrumenter og dystes i 

affaldssortering på tid. Eller brug dagen på at få førstehåndsindblik i alt det, som dit forsyningsselskab kan 

hjælpe dig med. Har du spørgsmål, står medarbejdere fra Arwos klar overalt til at hjælpe dig med at finde 

svar. 
 

Vi glæder os til at se dig og din familie til Åbent Arwos. 
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Konkurrencer for hele familien 
 

Affaldssortering på tid 

Dyst mod familien eller vennerne og find 

ud af, hvem der er hurtigst og ved mest om, 

hvordan affaldet skal sorteres 

 

Blindsmagning  

Kan du smage forskel på hanevand og 

flaskevand? 

 

Fotokonkurrence 

Tag dagens bedste foto med mobiltelefonen 

 

Hvor meget er affaldet værd, og hvad 

kan det bruges til? 

Gå på jagt efter de rigtige svar og udfyld 

tipskuponen. 

 

Sjove aktiviteter 
 

Lav dit eget instrument og spil med i Skrammel- og Bras Bandet 

I musik-workshoppen bygger vi vores egne instrumenter af gammelt affald. 

Vi øver os i at spille på dem sammen med Skrammel- og Bras Bandet fra 

Aabenraa Statsskole 

 

Pimp en genbrugscykel 

Er du kreativ og har lyst til at give din gamle cykel nyt liv? Så vær med i 

cykel-workshoppen og få masser af tips, tricks og gode ideer. 

 

Prøv kræfter med de store køretøjer 

Har du altid drømt om at sidde i slamsugeren, gummigeden eller el-

skraldebilen? Eller vil du se, hvordan TV-inspektionsbilen fungerer? Så er 

chancen der nu, når hele Arwos’ vognpark står klar til dit besøg. 

 

Stylist forvandler gammelt tøj til ny mode 

Vær med, når en professionel stylist tager på arbejde i genbrugsbutikken og 

forvandler gamle garderober til hotteste mode. Måske er det dig, der bliver 

udvalg som model eller til din helt egen styling? 

 

Den lille kloakmester 

Slip din indre kloakmester fri og brug rørlæggervatterpasset, saml 

kloakrørene og trykprøv dem. 

 

Bag snobrød 

Til en dag under åben himmel hører lejrbålet og masser af lækre snobrød, 

som du selv bager over ilden. 
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Inspiration og kundeservice 
 

Få hjælp på stedet 

Har du spørgsmål til din regning – så tag 

den med og vi gennemgår den sammen. Du 

kan også få undervisning i de mange 

muligheder for selvbetjening på Arwos’ 

hjemmeside. 

 

Det får du for pengene 

Få overblik over alt det, du får, når du 

betaler din genbrugstakst. Hør bl.a. om, 

hvordan du kan få hugget flis eller afhentet 

ting og sager til genbrug på din 

privatadresse. 

 

Indret din standplads 

Få inspiration til hvordan du derhjemme 

kan indrette en smart og god standplads til 

dine affaldsbeholdere. 

 

Hvilken belægning er bedst? 

Få viden om hvordan du kan vælge mellem 

forskellige belægningstyper, så du kan være 

med til at forebygge oversvømmelser på din 

egen grund. 

 

Sådan undgår du sprøjtemidler 

Vi giver masser af tips og tricks til, hvordan 

du kan fjerne ukrudt og mos i plænen uden 

brug af kemikalier. 

 

Hvilke ledninger løber under din grund? 

Få svaret når vi sammen ser på det såkaldte 

GIS kort, der viser hvilke ledninger, vi har 

registreret på netop din adresse. 

 

Mød Arwos’ medarbejdere 

Vi står klar til at møde dig og fortælle om 

vores arbejde for hver dag at passe godt på 

vores fælles ressourcer. Du kan også blive 

klogere på de mange spændende 

karrieremuligheder hos Arwos. 

 

Masser af udstillinger og 

spændende fakta 
 

B&O udstilling  

Se den sjove udstilling af alle de mange 

forskellige B&O produkter, der bliver 

indleveret til genbrug hos Arwos – og se 

hvordan design og funktionalitet har ændret 

sig gennem årene 

 

Kom med under jorden 

Hvordan ser kloakkerne egentlig ud og 

hvilken tilstand er de i? Se den spændende 

udstilling og den store verden, der forgrener 

sig lang nede under hele Aabenraa 

kommune. 

 

Hvad kan vi genbruge – og hvor meget 

bliver genbrugt? 

Få svar på hvor meget vi genbruger i 

Aabenraa hver eneste år og lær mere om, 

hvordan vi hele tiden bliver dygtigere til at 

genbruge. 

 

Fra vugge til vugge 

Når gamle ting får helt nyt liv, kalder vi det 

upcycling. I stedet for at gå fra vugge til 

grav bliver masser af gamle ting i stedet 

nye produkter. Kom og de masser af sjove, 

skæve, flotte og anderledes eksempler. 

 

Vandets lange rejse 

Følg vandets rejse fra de første dråber 

regnvand falder og langsomt siver ned i 

grundvandet – til den dag mange, mange år 

senere, hvor vandet efter at have slukket din 

tørst eller vasket dig tøj igen bliver til 

regnvand. 

 

Bliv klogere 

Se de mange mini-udstillinger og få svar 

på, hvad vi oftest smider i den forkerte 

beholder, hvor meget vand du får for 100 

kr., eller hvor meget vand, et toilet der 

løber, bruger på et år – og meget, meget 

mere. 

 


