Nu også med:

16. september fra kl.10-14 er der Råstofdag 2017 med

Åbent Hus hos Dansand
Dansand er Danmarks førende sandspecialist. Vi producerer ca. 345.000 tons
sand om året, i mere end 20 forskellige
sorteringer - plus en lang række specialprodukter. Vores fine kvartssand hentes
op fra den midtjyske undergrund og er
resultatet af mere end 22 mio. års geologisk evolution.
For Dansand er sand ikke bare sand. Vi
fokuserer meget på vores kunders behov og satser løbende på produktudvikling. Vi går også forrest, når det handler om miljøvenlige alternativer. Vores
erfaring, ekspertise og entusiasme har
gjort os til den foretrukne partner –
både i professionelle sammenhænge og
på gør-det-selv markederne.
Hos Dansand eksporterer vi nu mere
end 40% af vores produktion til nære
markeder som Tyskland, Norge, Sverige,
England, Frankrig og Polen, men også
til Saudi-Arabien, Kuwait, USA og Caribien.

Dansand har især i de seneste år satset
på udvikling af nye inovative gør-detselv produkter. De kendteste er Danfugeprodukterne som hæmmer ukrudt i
fuger ved fliser og belægningssten.

Den 16. september er det
Råstofdag i hele Danmark
Åbent hus for alle, der gerne vil vide
mere om, hvordan sten, grus og sand
udvindes og forædles – eller som bare
gerne vil tæt på de store maskiner.
Hver dansker bruger i gennemsnit 12
tons råstoffer om året, men hvor kommer f.eks. kalk, ler, sand, sten og grus
fra, hvordan udgraves råstofferne, og
hvordan bliver de forædlet? Det kan
man alt sammen få mere at vide om, på
”Råstofdagen 2017”.
Fem producenter af råstoffer inviterer
inden for på fabrikker, i grusgrave og
på skibe, og der bliver nok at se på for
hele familien. Man kan komme tæt på
store maskiner, der vil være særlige arrangementer for børnene, og gæsterne
vil både få serveret viden og lidt godt at
spise og drikke.
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Geologiens Dag 2017 med
Claus Konradsen fra Geolex.

�

VETERANBILER

�

VETERANKNALLERTER

�

STORE FJERNSTYREDE MODELLASTBILER
DER KØRER MED SAND.

Åbent hus for alle, der gerne vil vide mere
om, hvordan sten, grus og sand udvindes og
forædles – eller som bare gerne vil tæt på de
store maskiner

Det er brancheforeningen Danske Råstoffer, der står bag arrangementet. Det
er planen fremover at holde et lignende
arrangement hver 2-3 år med forskellige temaer, og der vil blive sat fokus på
råstoffernes oprindelse, udgravning og
på, hvordan de forædles til direkte brug
eller som dele til andre produkter.
Med arrangementet vil Danske Råstoffer gerne fortælle både almindelige
borgere og samarbejdspartnere i industrien og myndigheder om, hvordan
der arbejdes i branchen, og om, hvilke
særlige hensyn, der tages. Det er nemlig
ikke ligegyldigt, hvordan udvindingen
finder sted, og det er ikke ligegyldigt,
hvordan naturen efterlades bagefter.
Der skal helst ske en form for naturopretning, og alt det vil der blive fortalt
mere om på Råstofdagen 2017.
I forbindelse med den særlige råstofdag udkom der i 2012 en ny udgave af
Råstofbogen med forord af miljøminister Ida Auken. Den kan evt. downloades på: www.danskeraastoffer.dk/
Ydermere kan man læse mere om natur i poblikationen: Mere natur i råstofgrave- forvaltning og bevarelse. Denne
kan evt. downloades på: www.ktc.dk/
foreningen /.../ktc-nyheder-fuldvisning

16. september 2017
Kl. 10.00-14.00:

ptgrafisk.dk

Kl. 10.00-14.00:
Kl. 10.00-14.00:

Åbent på hele Dansand med aktiv sandgrav, vaskeri,
tørreri, sigteloft, opsækning og lager.
Aktiviteter relateret til sand: Guldgravning for børn,

og meget mere.
Pølsevognen er åben, og udskænkning af øl og vand.
Dansands ansatte viser hvert kvarter rundt på
virksomheden for grupper af gæster.
Besøg af ”spændende kørende gæster udefra”

Kl. 10.00-14.00:
uden for.
Kl. 10.30 & 12.30: Geolog Claus Konradsen viser rundt
rådet.
Temaet for Claus`s rundvisninger er: Geologi i Addit-om

Udskænkningen af øl, vand og pølser naturligvis er

gratis

Lervejdal 8b, Addit, 8740 Brædstrup
Tel. 86 82 58 11
www.dansand.dk

