Andelsselskabet
Torkilstrup – Lillebrænde
Vandværk
Nyhedsbrev:

januar 2017

Vandkvalitet – i længere tid har vi med mellemrum målt mere ammonium end det
grænseværdierne tillader, når vi måler drikkevandet på vandværket. Derfor har vi i
samarbejde med vore rådgivere fra Danwatec undersøgt hele vandstrømmen på
vandværket. Og i oktober 2015 fik vi gennemgået rentvandstankene, som der ikke
var nogen bemærkninger til. Eksperterne slår fast at filtermaterialet i det åbne filter
ikke fungerer tilfredsstillende, og at forsøgene på at få det i gang igen ikke vil lykkes.
Derfor har bestyrelsen besluttet:
1) at udskifte alt filtermaterialet i de åbne filtre,
2) at hæve filterkummerne med 30 cm,
3) at øge højden på filtermaterialet fra 90 cm til 111 cm.
Vi har lige fået tilladelserne, og vi forventer, at vi kan gå i gang i slutningen af januar.
Processen vil forløbet over 2 -3 måneder. I den periode kan der forekomme
midlertidig forhøjet indhold af ammonium i drikkevandet, og det er i
overensstemmelse med embedslægens anvisninger. Der er også givet tilladelse til
midlertidig UV-behandling af vandet, inden det udsendes til forbrugerne. Desuden
skal vi med ret korte intervaller indsende analyser til myndigheden, så de kan følge
udviklingen.
I det omfang der er behov for det, får vi vand fra Eskilstrup Vandværk via vores
ringforbindelse med dem. Vi må forberede jer på, at der kan opstå
uregelmæssigheder, men vi forventer ikke, at I vil opleve større gener.
Hvis I oplever gener skal henvende jer til vandværket på: formand@t-lvand.dk
Eller I kan ringe til Edvard Traberg. Se tlf.nr. nederst i nyhedsbrevet
Vi vil løbende informere på hjemmesiden: t-lvand.dk

Generelt – har året været meget roligt. Vi har et meget lavt vandspild og vi har ikke
haft brud på ledningerne. Måleraflæsningen ved årsskiftet er gået fint, selvom vi har
et par målere, der driller os.
SMS og e-mail - I forbindelse med ledningsbrud og andre situationer, hvor det bliver
nødvendigt at lukke for vandet på nogle strækninger, er det rigtig godt for
vandværket, at have et mobilnummer eller to fra hver adresse. En SMS er helt klart
den hurtigste måde for os, at komme i kontakt med en forbruger. Derfor opfordrer
vi endnu engang jer alle til at give jeres kontaktoplysninger til vandværket.
Send:
Adressen, hvor måleren står:
Ejerens og brugerens navn og adresse:
Ejerens og brugerens tlf.nr. og mobilnummer:
Ejerens e-mail:
Bestyrelsen har besluttet, at al information fremover gives til vore forbrugere på
TLVs hjemmeside (t-lvand.dk). Til de forbrugere, der har indsendt deres emailadresse og mobilnummer informerer vi også der, når det er aktuelt. Skulle
enkelte forbrugere ønske information pr. post bedes de meddele os det.
Generalforsamling
TLVs årlige generalforsamling afholdes d. 29. marts 2017 kl. 19.30 i Torkilstrup
Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne(kan læses på hjemmesiden fra d. 22.
marts 2017
Forud for generalforsamling er der mulighed for at se vandværket.
Mvh
Edvard Traberg
Email: formand@t-lvand.dk
Tlf: 54433338/24953060

