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Oplysninger om ansøger
Ansøger
Ansøgertype

Virksomhed

Navn på forening/virksomhed/organisation

Arwos

CVR-nummer

32562531

Adresse

Forsyningsvejen 2

Postnr.

6200

By

Aabenraa

Kontaktperson

Theis K. Hommeltoft

E-mail

thh@arwos.dk

Telefon (Kontaktperson)

31355800

Ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Ansøgning
Titel på projektet

Vandpost - Genforeningsparken

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
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Beskrivelse af projektet

Kære Bæredygtighedspulje
Jeg skriver til jer, fordi jeg ønsker at ansøge om sponsorat til opsætning af en
vandfontæne i Genforeningsparken i Aabenraa by. Jeg vedhæfter naturligvis
yderligere info. Men det er et initiativ som på baggrund af plastikhandlingsplanen og
den øgede interesse i bæredygtig anvendelse er startet ved Aabenraa
Forsyningsselskab Arwos i samarbejde med Aabenraa kommune. I sin enkelthed
går det ud på, at vi facilitere opsætningen af sponsorfinansierede vandfontæner i
vores kommune, så indkøb af engangsplastflasker kan reduceres, da genopfyldning
både er billigere og ”forhåbentligt på sigt” lettere.

Projektet er ikke knyttet på vores navn Arwos – men et selvstændigt brand,
VANDPOST. Se www.vandpost-aabenraa.dk. 51 lokale detailbutikker har under
samme initiativ åbnet deres døre for kunderne, så de her kan få opfyldt deres
drikkeflaske med vand fra hanen.

I skrivende stund er vi i kontakt med et par andre kommune, om at initiativet skal
vokse – og det er netop formålet. At gøre drikkevand lettere tilgængeligt for
borgerne i vores kommune, såvel som andre kommuner. Initiativet er derfor open
source. DANVA overvejer at tage konceptet til sig i en kampagne om vand

Vi har sponseret den første fontæne på Mutter Stallbohms Plads, og lige nu er der
kommet positive tilkendegivelser fra 2 lokale virksomheder om sponsorat af
fontæne til henholdsvis Storetorv og Markedspladsen – samt er opstillet en ny ikke
frostfri prototype fra Fokdal springvand, ved Kelstrup Naturskole. Da behovet for
vand året rundt i tætte byrum er en anden end ved skoler, mountainbikeruter mm er
her valgt ikke frost-fri.

En frostfri fontæne koster 50.000 i indkøb – og jeg vil derfor gerne ansøge om dette
beløb. I vil som sponsor komme til at stå nævnt på den enkelte fontæne,
googlemappets POI på hjemmesiden og på hjemmesiden generelt.
Vi sørger for tilslutningsbidrag på 26000kr.
For at holde anlægsudgifterne nede, følger vi byfornyelsesprojekterne i kommunen
http://fremtidensaabenraa.dk -. Hvilket betyder at brønden i Genforeningsparken,
faktisk stort set står færdigetableret.
Startdato

04-06-2020

Slutdato

30-06-2020

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Hvem gennemfører projektet

ARWOS

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

www.vandpost-aabenraa.dk
Presseomtale
Mulig case for brancheorganisationen DANVA til kampagne om vand

Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Arwos drifter projektet i 5 år.

Puljekriterier
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Læring og kompetencer, Naturkvalitet, miljø og biodiversitet, Bæredygtige
lokalsamfund og byudvikling, Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige
indkøb

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 17.
Partnerskaber for handling, 3. Sundhed og trivsel, 6. Rent vand og sanitet, 9.
Industri, innovation og infrastruktur

Finansiering
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Beskrivelse af projektet
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den øgede interesse i bæredygtig anvendelse er startet ved Aabenraa
Forsyningsselskab Arwos i samarbejde med Aabenraa kommune. I sin enkelthed
går det ud på, at vi facilitere opsætningen af sponsorfinansierede vandfontæner i
vores kommune, så indkøb af engangsplastflasker kan reduceres, da genopfyldning
både er billigere og ”forhåbentligt på sigt” lettere.
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samme initiativ åbnet deres døre for kunderne, så de her kan få opfyldt deres
drikkeflaske med vand fra hanen.

I skrivende stund er vi i kontakt med et par andre kommune, om at initiativet skal
vokse – og det er netop formålet. At gøre drikkevand lettere tilgængeligt for
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Vi har sponseret den første fontæne på Mutter Stallbohms Plads, og lige nu er der
kommet positive tilkendegivelser fra 2 lokale virksomheder om sponsorat af
fontæne til henholdsvis Storetorv og Markedspladsen – samt er opstillet en ny ikke
frostfri prototype fra Fokdal springvand, ved Kelstrup Naturskole. Da behovet for
vand året rundt i tætte byrum er en anden end ved skoler, mountainbikeruter mm er
her valgt ikke frost-fri.

En frostfri fontæne koster 50.000 i indkøb – og jeg vil derfor gerne ansøge om dette
beløb. I vil som sponsor komme til at stå nævnt på den enkelte fontæne,
googlemappets POI på hjemmesiden og på hjemmesiden generelt.
Vi sørger for tilslutningsbidrag på 26000kr.
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Hvilket beløb søges der om?

50000

Hvad er de samlede forventede omkostninger
ved projektet?

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

29000

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)
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Slagsbvotæ 10pd

Bliv sponsor af en offentlig vandfontæne i Aabenraa Kommune

Er jeres brand
lige så rent som
grundvandet?
Arwos og Aabenraa Kommune ønsker at sætte det gode vand i centrum. Vi
lever nemlig i en tid, hvor plastikmængderne stadig vokser, og
affaldsmængder får stadig større bevågenhed. Derfor ønsker vi at øge
tilgængeligheden af og styrke fortællingen om vandet fra hanen. Den kan
din virksomhed blive en del af.
Arwos og Aabenraa Kommune arbejder pt på udbrede tilgængelighed
af postevandet i Aabenraa Kommune.
I maj måned 2019 lancerede vi Vandpost Aabenraa, hvor
detailhandlen fik mulighed for at synliggøre, at kunderne kan
genopfylde deres vandflaske hos dem.
Butikkerne fik således et klistermærke og alle 63 tappesteder er samlet
på www.vandpost-aabenraa.dk

Fontæner på vej
Næste etape er offentlige tilgængelige fontæner. I samarbejde med
virksomheder som jer, ønsker vi opstille en eller flere fontæner et
passende offentligt sted.
Ideen med samarbejdet er, at virksomheden betaler fontænen, mens
Arwos opstiller og drifter den. Lidt afhængig af placering betaler
lodsejer eller Arwos for vandet.
Sponsoreret af
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Om samarbejdet
En fontæne koster 50.000 kr. Det er et engangsbeløb, som alene
dækker indkøb af fontænen. Arwos vil herefter drifte fontænen.
Som del af aftalen får din virksomhed afgørende indflydelse på
placeringen. Det skal dog være et centralt sted med offentlig adgang.
På fontænen vil virksomhedens logo blive placeret i på fronten - i
respekt for fortænens design.
Hvis jeres fontæne opstilles på kommunal grund, skal den have
Kommunes blå/sorte farve, som i måske kender fra eks. skraldespande
i Aabenraa midtby. Placeres fontænen andet sted har vi en
farvepalette, så fontænen er genkendelige i gadebilledet, men stadig
kan tilpasses omgivelserne. Se farverne på nedenfor.
Jeres logo vil desuden blive en del af siden www.vandpostaabenraa.dk.
Alle ovenstående forpligtigelser vil blive nedfædet i en
samarbejdsaftale, som løber over 5 år.

Har i flaskevand på kontoret?
Fortællingen om det gode hanevand, er ikke alene en god ekstern
fortælling. Slå to fluer med et smæk og brug samarbejdet internt.
Måske skal reklamevandet ud af mødelokalet og erstattes med en
fontæne? Arwos stiller sig gerne til rådighed for en intern proces som
led i samarbejdet.
BuvGi k.

Fakta om samarbejdet
Pris for fontæne

50.000 kr. (engangsinvestering)

Hvem står for driften

Arwos

Hvem betaler vandet
Hvor længe løber aftalen

Afhænger af placering
5 år

Om fontænen

Fokdahl Watersculpture (frostfri)

Her markedsføres Meldgaard
På fontænen
www.vandpost-aabenraa.dk
PR i forbindelse med lancering
Leverandører - ved intern eksponering
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Aktivitet

Pris i kr.

Indkøb vandpost

50000

tilslutningsbidrag

26000

Opsætning

3000
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