
Invitation til deltagelse i kundepanel 
Torsdag den 17. maj kl. 16:30 – 18:30  
på Fredensborg Vandværk, Thomas Helsteds Vej 3, Skanderborg

Kære Kunde
Tusind tak for din interesse i Skanderborg Forsynings kundepanel.  
Det er vi rigtig glade for. Som lovet får du her yderligere information om,  
hvad et kundepanel er, og hvad du får ud af at være med. 

Samtidig får du en invitation til et møde i kundepanelet torsdag den 17. maj.  
Her får du muligheden for at snuse til, om et kundepanel er noget for dig. 
Temaet denne gang er drikkevand og inkluderer en rundvisning på Fredens-
borgværket samt mad og drikke.

Kundepanel i Skanderborg Forsyning – Hvad er det?
Kundepanelet skal være med i udviklingen af din fremtidige lokale forsyning.  
Det kommer primært til at ske via 2-3 årlige fysiske møder, hvor du sammen 
med andre private forbrugere drøfter, hvordan vi i Skanderborg Forsyning kan 
levere en bedre service til dig.

Hvad får du ud af det?
Foruden bedre oplevet service, evt. nye løsninger og invitationer til spændende 
arrangementer i AquaGlobe, så får du hver gang nyttig viden og praktiske råd 
med hjem – f.eks. om hvad du kan gøre for at spare penge og skåne miljøet. 

Programmet for mødet i kundepanelet 17. maj: 

16:00 Velkomst med forfriskning 
16:35 Vejen fra grundvandet til din vandhane inkl. rundvisning på vandværket

17:30 Sikkert drikkevand – nu og i fremtiden! 
(Foregår på UCS10, Højvangen 6, lige ved siden af vandværket) 
Den seneste tid har der været meget fokus på drikkevand i medierne. 
Hvad skal der til, for at du som kunde føler dig tryg ved kvaliteten af  
dit drikkevand?  

18:10 Forslag til temaer til næste møde fra deltagere

18:15 Opsamling og mad.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et par spændende og informative timer.

Sådan deltager du

Tilmelding til Peter Sig Kristensen på psk@skanderborgforsyning.dk  
eller mobil 20 87 94 07. 

Tilmelding gerne senest 14. maj af hensyn til bestilling af mad.  
Evt. spørgsmål til arrangementet kan rettes samme vej.  

Der er et max. på 30 deltagere i arrangementet.  
Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldte. 

De bedste hilsner
Peter Sig Kristensen

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
www.skanderborgforsyning.dk

https://www.aquaglobe.dk/
http://psk@skanderborgforsyning.dk

