Som et af de eneste lande i verden KAN vi
få drikkevand fra grundvandet.
Rigeligt nedbør og ideelle jordbundsforhold
betyder, at alt vores drikkevand kommer
NATURLIGT fra grundvandet.

Det er NEMT at åbne vandhanen og få rent
og friskt vand. I andre lande er man nødt til
at købe drikkevand i litervis i butikkerne og
transportere det hjem, fordi vandet i
hanerne ikke kan drikkes.

POSTEVAND ER
•

Et BILLIGT alternativ til
flaskevand. 1000 liter
postevand koster cirka det
samme som 3-4 halve liter
kildevand fra tanken. Og for
15 kr. om dagen kan en
gennemsnitsfamilie få rent
vand og komme af med sit
spildevand.

•

Et SUNDT alternativ til
sodavand og juice. Det er
fyldt med livsnødvendige
mineraler, det er friskt, det
er renere end flaskevand og
helt fri for sukker.

•

Det BEDSTE og mest
MILJØRIGTIGE alternativ til
flaskevand, som udleder 900
gange mere CO2 pr. liter end
postevand.

I

GLADSAXE KOMMUNE
har været giftfri i mange år
Gladsaxe Kommune har faktisk ikke brugt sprøjtegift på de
offentlige arealer siden slutningen af 90’erne. Tilmelding til
kampagnen Giftfri Have skal gøre det mere synligt både for omverdenen og borgerne, at kommunens arealer er giftfrie.
Giftfri Have er et fælles initiativ fra Danmarks Naturfredningsforenings og
Landsforeningen Praktisk Økologi, der skal fremme vild natur og biodiversitet
i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift.
Når man fjerner ukrudt med sprøjtemidler, ødelægger man også levesteder for de
vilde dyr og insekter. Mange af de planter, vi opfatter som ukrudt udgør nemlig
fødegrundlaget for insekter, som igen er fødegrundlag for fuglene. En del
sprøjtemidler er også mistænkt for direkte at skade insekter, også alle de arter, der
ikke er skadedyr, f.eks. de vilde bier, som bestøver havens frugtbuske og frugttræer.
Der er derfor mange gode grunde til at droppe sprøjtegiften.

Drikkevand i Gladsaxe
I Gladsaxe Kommune ligger der to vandværker.
Bagsværd vandværk beliggende i den nordlige del af
kommunen og Søborg i sydøst. Begge vandværker
henter grundvand op under kommunen. Arealet
omkring vandværkets boringer kaldes kildepladser.
Forsyningsselskabet HOFOR har ligeledes to
kildepladser beliggende i Gladsaxe. Herfra hentes vand
der forsyner borgerne i København.
Der hentes altså grundvand til drikkevand under store
dele af kommunen, hvilket betyder at når vi undlader

at bruge pesticider, passer vi på os selv!
For flere oplysninger kontakt Gladsaxe Kommune, Klima &
Natur, på mail: vand@gladsaxe.dk

