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Driftsforstyrrelser siden sidst: Ingen

Vandkvalitet (se på vores hjemmeside under vandkvalitet)
Kvaliteten ser meget fin ud ved afgangen fra vandværket. Ingen anmærkninger.
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324

Og på ledningsnettet er der heller ikke nogen anmærkninger:
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1327

Side 2 ud af 5 sider

Vores råvand indeholder (per december 2014) for store mængder jern, mangan, nitrogen og
fosfor i forhold til hvad drikkevand må indeholde. Vores vandbehandlingsanlæg fjerner
imidlertid alle disse stoffer til under de tilladte værdier.
Råvand for den ene boring:
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1326

Og den anden boring:
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1325

Side 3 ud af 5 sider

Siden sidst har vi fået lavet den store pestisidanalyse for begge boringer. Som sædvanlig var
vi langt under grænseværdierne for alle stoffer. Vores vand er af super god kvalitet.
Methan, som har en anmærkning, findes i alle dybe boringer, og bliver fjernet i vores
iltningstårn.
Resultater for den ene boring:

Side 4 ud af 5 sider

Side 5 ud af 5 sider

Og for den anden boring:

Side 6 ud af 5 sider

Og for ledningsnettet – selvfølgelig ingen anmærkninger 
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324

Side 7 ud af 5 sider

Renovering af boringer (startet november 2015):
I forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse til råvand fra vore boringer har vi fået
et påbud fra kommunen om at renovere vore boringer så de:
•
•
•

er bedre beskyttet mod vejret
er sikret med indbrudsalarm
Tillader at grundvandstanden måles kontinuert

Vi har accepteret et tilbud fra Brøndboringsfirmaet Brøker A/S, som indebærer at vi først
iværksætter renoveringen af den dybeste boring. Hvis vi er tilfredse med arbejdet og den
endelige pris efter dette arbejde, iværksætter vi straks renoveringen af den anden boring.
Boringerne bliver renoveret på en sådan måde, at de bliver så gode som nye, med nye PVC
borerør helt ned til filteret i. Vi kunne have iværksat et mindre projekt med støbning af nye
råvands-stationer uden renovering. Vi fravalgte denne løsning da en efterfølgende renovering
så ville blive meget dyrere.
Vi aftalte et start-tidspunkt med Brøker A/S omkring september/oktober, men grundet
forsinkelser i produktionen af beskyttelseshuset over råvandsstationen er det først startet d.
2/11 2015.
Året er endnu en gang gået smertefrit uden nogen form for problemer med driften.
Vandværket har fungeret upåklageligt siden renoveringen i 2014, på nær at gennemløbet fra
vores bundfældnings kammer til sandfilteret var stoppet af jern/okker bundfald. Dette sker
med jævne mellemrum, og det blev udbedret af vores effektive vandværkspasser, Mogens
Pedersen.
Jeg vil igen i år sige tak for godt samarbejde med bestyrelsen (kasserer Kim Oreskov, Keld
Olsson, Klaus Karkov og Kaj Aksel Witt), vandværksbestyrer Mogens Pedersen og
entreprenør Svend Erik Nordby og Kenneth Larsen.
Med venlig hilsen

Mogens Kilstrup, Formand
01/11 2015
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