
	
 

                                                      

 

Indvielse af Liseleje nye Vandværk lørdag den 28. april 2018 
på Vandværksvej 3, 3360 Liseleje.  
 

I den anledning inviteres andelshavere og gæster til åbent 
hus på Liseleje Vandværk fra kl. 11.00 til 14.00.  

Program: 
• Åbningstale v/ Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune. 
• Tale v/ Formand Søren Hvilshøj, Danske Vandværker Region Øst. 
• Fra kl. 12.00 serveres der pølser, øl, vand og vin ved pølsevognen.  
• For interesserede vil der være rundvisning og orientering om driften af 

Vandværket ved bestyrelsen. 

       Kom og vær med til at fejre indvielsen af det nye Liseleje vandværk. 

                                   Vi har Halsnæs bedste vand.  

 

 Med venlig hilsen  
       Bestyrelsen 
Liseleje Vandværk 
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