Andelsselskabet
Torkilstrup – Lillebrænde
Vandværk
Nyhedsbrev:
Vandkvaliteten:
Vi har gennem hele sommeren og efteråret arbejdet på, at den forbedre vandkvaliteten, som jeg
skrev om sidst. Altså at nedbringe ammonium og nitrat i drikkevandet, så vi både ved afgang fra
vandværket og hos forbrugerne ligger pænt under grænseværdierne.
Derfor har vi skiftet filtermaterialet i det åbne filter og podet det igen. Processen har været under
ledelse af Danwatec, der hele tiden har styret processen , og anvist hvor meget vand vi har kunnet
og måttet udlede fra vores eget vandværk. I meget lang tid har vi fået vand fra Eskilstrup
Vandværk, som meget beredvilligt har hjulpet os. Men det har betydet at både forbrugere i
Eskilstrup og i vores eget område, har oplevet for lavt vandtryk. Det beklager vi for alle berørte. Og
det giver helt sikkert anledning til handling fra vores side.
I hele processen har vi og Danwatec været i tæt dialog med tilsynsmyndigheden i Guldborgsund
kommune.
Nu fungerer vandværket og de sidste prøver viser, at vandværket kan levere rent vand til alle
vore forbrugere.

Ildelugtende vand:
I slutningen af august, kort tid efter at vi var begyndt at levere en større del af drikkevandet fra
vores eget vandværk, fik nogle af vore forbrugere en ubehagelig oplevelse, da det vand, der kom
ud af vandhanerne, var brunligt og meget ildelugtende. Vi kontaktede straks myndigheden og vore
rådgivere på Danwatec, og de forlangte selvfølgelig, at vi fik taget prøver af vandet. Vi bragte de
næste 3 dage vandprøver til analyseinstituttet. De kunne lugte den ubehagelige lugt, men de
kunne ikke finde noget forkert i vandprøverne. Hen over en uges tid fortog lugten sig, og vi
trykprøvede vore ledning, for at se om der kunne komme urent vand ind i dem, og vi undersøgte
om der var dårligt vand i en blind ledning, som vi kendte til. Men alt sammen gav ikke noget
resultat. Efter 2-3 uger meldte myndigheden, at det var usandsynligt, at vi ville finde noget. Så vi
stoppede undersøgelserne, men vi er selvfølgelig stadigvæk på vagt overfor, om det kan ske igen.
Ledningsbrud:
I sidste weekend ringede en forbruger og fortalte, at han var sikker på, at vi havde et brud på
ledningen, fordi der stod vand i vejsiden overfor hans beboelse. Det var et sted, hvor der normalt
ikke stod vand. Vi undersøgte stedet og kunne se, at der kom vand op af jorden. Og da vi gravede
op i tirsdags fandt vi ganske rigtigt en lækage på ledningen.

I forbindelse med reparationen måtte vi lukke for vandet til 30 - 40 forbruger, og jeg sendte en
SMS til dem, der havde givet vandværket deres kontaktoplysninger.
Vi siger mange tak til forbrugeren for denne indberetning. Skulle andre have lignende oplysninger
til os, hører vi gerne fra jer.
Jeg sender lige den samme meddelelse som jeg sendte sidst:

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 (tlvand.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.
Med venlig hilsen
Edvard Traberg

