FRÅN KRAN TILL SVAN

Välkommen att boka tid för
studiebesök på reningsverket
Alla kommunens klasser i åk 5 hälsas välkomna till reningsverket för att
följa vattnets väg hemifrån kranen till svanarna i Kalmarsund!
FRÅN KRAN TILL SVAN pågår den 27 mars april till den 31 maj 2018. Vi hoppas att du
har möjlighet att komma med din klass på någon av det tider som finns. Information om
besöket hittar du på vår webbplats: www.kalmarvatten.se/vart-vatten/studiebesok
I första hand vill vi att ansvarig lärare bokar in besöket via bokningskalendern:

För att besök och bokning ska fungera bra för alla:
•
•
•
•
•

Se filmen om reningsverket några dagar innan ni kommer.
Maxantal per besök är 25 elever.
Kommer fler än 15 elever vill vi att två vuxna följer med.
Läraren ansvarar för klassen under hela besöket.
Antalet platser är begränsade så boka så snart som möjligt.

Program FRÅN KRAN TILL SVAN
•
•
•
•

Vi går igenom hur reningen går till genom att göra några experiment tillsammans.
(Nytt för i år är att eleverna själva får se i mikroskop hur de små liven renar vattnet.)
Rundvisning ute på reningsverket.
Tävling
Frukt och vatten i en fin flaska som man får ta med hem.

Är det svårt att hitta en tid?
Om det är stora problem att komma vid någon av de tider som vi erbjuder, så ska vi göra
vårt bästa för att lösa det. I viss mån kan vi t ex förskjuta tiderna. Kontakta Jenny, helst via
mejl. Avbokning eller ombokning via kalender ska ske senast två dagar före besöket.
Kontakta annars Kundservice, telefon 0480-45 12 10.

Vänd för mer info 

KALMAR VATTEN AB
Box 817
391 28 Kalmar

Besöksadress
Trädgårdsgatan 10
392 35 Kalmar

Telefon
Kundservice
0480-45 12 10

Hemsida och mejl
www.kalmarvatten.se
info@kvab.kalmar.se

Plusgiro

Bankgiro

Org.nr.

550557-3

5524-1752

556481-7509

Bakgrund
Syftet med FRÅN KRAN TILL SVAN är att eleverna ska lära sig mer om övergödning,
avloppsrening och att vi alla är med och påverkar vattnets kretslopp. Här får man se hur
reningen går till i praktiken. För att besöket ska bli meningsfullt ska ansvarig lärare gå igenom
temat i skolan. Återkoppla gärna till tidigare lektioner om vattnets kretslopp, vattenresurser
och övergödning. För er som inte har gått igenom detta ännu finns bra material på t ex:
• Filmen om reningsverket ”Tillsammans skyddar vi Östersjön” hittar du på vår webbplats

eller via YouTube. Se den innan besöket!

• Vattenskolan med grodan Kai, på Svenskt vattens webbplats. Även med material för lärare.
• ”Natur & miljöboken” (som alla elever i åk 4-6 får). Nedladdningsbart material finns på

Kunskapsförlagets webbplats.

• Kalmar Vattens egen interaktiva räknesnurra hittar du längst ner på vår webb, använd

Google Chome, Internet Explorer fungerar tyvärr inte just nu.

• För den som vill gå på djupet med utmaningarna med att jobba med avloppsrening finns

Instagramkontot #attjobbamedbajs. Facebook har vi också.

Här kommer lite praktisk information
• Välj kläder efter väder och bra skor. Vi går i gräset utomhus. Det finns tyvärr
mycket kanadagäss som lämnar ”korvar” överallt.
• Kom i tid och vänta på anvisad plats! Ofta finns ett nytt besök inbokat 1,5 timme
före och efter varje klass.
• Kontakta Jenny eller vår kundservice om det är problem att hitta eller att komma i
tid. Kontaktuppgifter hittar du längst ner.
•

Läraren ansvarar för sin klass, gå igenom reglerna innan:
 Alla håller sig till gruppen och går bara på anvisad plats.
 Man får inte klättra på räcken eller knuffas.
 Man får inte äta utomhus, däremot bjuder vi på frukt och vatten inomhus.

Så hittar ni hit

Reningsverket ligger på Södra Utmarken, Tegelviken, Vesholmsvägen 16.
Latitude: 56.65933 | Longitude: 16.312427. Kommer ni med KLT buss 403 eller 131 är det
bäst att gå av vid busshållplatsen mellan Tegelviksvägen och Södra Utmarken, nära
Scoutstugan vid Tegelviksvägen. Det tar ca 10 min att gå härifrån om man går i bra takt. Buss
401 stannar vid Stensö Vårdcentral. Därifrån tar det ca 20 minuter att gå.
Vi träffas vid cykelparkeringen

Ställ cyklarna (låsta) på cykelparkeringen precis innanför grindarna. Vänta vid
cykelparkeringen. Kommer ni med hyrd buss, kan bussen släppa av er vid första byggnaden
till höger innanför grindarna. Vänta där. Det finns möjlighet att låsa in nycklar, mobiler och
andra värdesaker. Vi ser fram emot att träffa er på reningsverket!
Hälsningar
Jenny Holmgren
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Assistent och guide
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