Andelsselskabet
Torkilstrup-Lillebrænde
Vandværk
Nyhedsbrev:

februar 2016

Når vandforbruget i løbet af kort tid stiger ekstraordinært meget, falder trykket, så det kan
mærkes ude på ledningen. Vi får samtidig en alarm, så vi kan reagere. Det ekstraordinære forbrug
kan have flere årsager. I det sidste halvår, har vi set det to gange, dels ved et ledningsbrud og dels
da brandvæsenet brugte store mængder vand i forbindelse med slukningen af branden på
Skørringe.
Ledningsbrud – i starten af det nye år, fik vi oplysning om et brud på ledningen til Sullerupvej og
Sullerup Skovvej. Vi måtte straks afbryde vandforbindelsen for at lave en reparation på det
skadede rør, men allerede efter 3-4 timer havde forbrugerne vand igen.
Brandvæsenet – efter den store brand på Skørringe, hvor halm og kornlageret brændte, hentede
brandvæsenet 188 m3 vand hos os til brandslukningen. De kørte med 8m3 ad gangen i tankbiler
og pumpede et læs på ca. 20 min, hvilket betød at vandtryk faldt til det halve under påfyldningen.
Slukningen blev afsluttet midt i januar.
Vandspild – ved årsskiftet kunne vi gøre vandspildet op, og det blev på 3,6 %, hvilket er lavt i
forhold til tidligere. Det betyder, at vi samlet pumper mindre vand ud, og at vi ikke skal betale
strafafgift, der er en afgift vandværker betaler til staten, hvis vandspildet er over 10 %.
Vandkvalitet – målingerne har med mellemrum været for høje på ammonium, når vi får målt på
vandværket. Og det har været tilfældet i flere år. Derfor har vi spurgt nogle eksperter om, hvordan
vi kan få løst problemet for fremtiden. I forbindelse med generalforsamlingen regner vi med, at vi
har en plan klar, der kan iværksættes i 2016.
Taksterne – bestyrelsen har fået godkendt et nyt takstblad, der reelt kun indeholder få justeringer
i forhold til det tidligere. Takstbladet følger med dette brev og I kan se det på hjemmesiden.
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:
Generalforsamling
TLV s årlige generalforsamling afholdes d. 21. marts 2016 kl. 19.30 i Torkilstrup Forsamlingshus.
Bestyrelsen har besluttet, at vi forud for generalforsamlingen laver ”åbent hus” på vandværket, og
at vi derefter har en kompetent person, der kommer med et aktuelt oplæg. I år vil Bjørn Nielsen,
Lolland Falsters Brandvæsen komme og fortælle om brandvæsenets arbejde. Desuden vil han
fortælle om hvordan en konkret brandslukningsopgave løses, og det bliver måske med branden på
Skørringe som eksempel, idet Bjørn Nielsen var brandvæsenets leder på den opgave.
Program:
Kl. 18.00 er der ”åbent hus” på vandværket, hvor der vil være 2-3 personer til at fortælle om de
nye tiltag og til at vise rundt
Kl. 18.45 vil Bjørn Nielsen, Brandvæsenet fortælle om slukningsarbejdet
Kl. 19.30 TLVs generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne(kan læses på hjemmesiden ca. en uge før generalforsamlingen)
Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest d. 1. marts
TLV er vært ved kaffe/the og kage
Af hensyn til borddækningen og serveringen, vil det være rart med en ca. tilmelding.
Mvh
Edvard Traberg
Formand for TLV
Email: formand@t-lvand.dk
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