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vand
Luk op for hanen til vandets vej fra grund-
vand til spildevand. Følg vandets vej gennem 
rørene i huset tilbage til naturen via kloak 
og rensningsanlæg.

natur & miljø
Gå en tur på havbunden, se skoven nedefra, 
leg med vandløb, bliv skovarbejder, test din 
viden eller se dyr og fugle i kikkerten. 

bo & spis
Her er skiftende udstillinger, 
hvor du får viden om at bo 
miljøvenligt og spise sundt. 
Se, hvordan du sparer på 
energien eller vælger  
produkter, der er sunde og 
skåner miljøet og klimaet. 

taghaven
På taghaven kan de mindste 
lege med vandkarrusellen, 
mens andre kan få viden  
om planter, blomster og bier.  
Her skifter udstillingerne  
året rundt.

resurser & klima 
Tryk og se, hvordan affald bliver til nye 
resurser – enten til ny energi eller til nye 
råvarer eller produkter. Og få viden om, 
hvordan du påvirker klimaet. 

bylaboratoriet
Se visionerne for Vejle Kommunes 
udvikling, om hvordan kommunale 
arkitekter og politikere sikrer 
kvalitet i særlige byggeprojekter, 
gader, torve og byrum med oaser 
for mennesker, dyr og planter.

Her finder du skiftende udstillinger om  
naturvidenskab og teknologi. Du kan få  
aktuel viden om emner, som optager  
borgerne i det moderne samfund  
– herunder særlige opfindelser og initiativer.
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Her finder du skiftende udstillinger 
om naturvidenskab og teknologi. 
Du kan få aktuel viden om emner, 
som optager borgerne i det  
moderne samfund – herunder  
særlige opfindelser og initiativer.
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