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Vand i verdensklasse
Vand er kilden til liv, og i Danmark har vi
noget af det bedste drikkevand i verden.
Desværre glemmer vi ofte, hvor privilegerede vi rent faktisk er, i og med vi kan
tappe frisk og rent vand direkte fra hanen
døgnet rundt. I stedet bruger mange i dag
store summer på at købe det, vi dagligt
tale kalder ”designervand”, vand på plastikflasker pakket ind i storytelling og reklame.
Og det på trods af, at vand i købeflasker tit
har været længe undervejs fra tappested,
til du køber den - og ofte har stået varmt i
en butik over en længere periode.

har et GDV-mærke. På den måde er du
sikret en god vandkvalitet, og du kan føle
dig tryg, da vandhanen er godkendt. Der
sælges i dag armaturer
uden GDV-mærket, men
de er til varmtvands-brug
i badeværelset. Læs evt.
mere om kontrol af drikkevand via QR-koden.

Drik det friske
vand fra hanen

Tønder Forsyning A/S foretager systematisk kvalitetskontrol af drikkevandet på alle
fire vandforsyningsanlæg, der leverer drikkevand til Højer og omegn, Løgumkloster
og omegn, Tønder og omegn samt Rømø,
der forsynes med vand fra det privatejede
vandværk i Skærbæk. Det foregår ved, at
der bliver taget vandprøver fra boringer,
vandværker og det tilhørende ledningsnet.

Kvalitetskravene til postevand fra hanen er
langt skrappere end til flaskevand, derfor kan vi roligt sige, at postevand har en
langt højere kvalitet, ligesom det også er
helt frisk, da du selv tapper det direkte
fra kilden. Undersøgelser viser faktisk, at
flaskevand indeholder flere bakterier end
hanevand, selvom det på ingen måde er i
et omfang, der kan gøre os syge. Men vand
fra hanen smager bare bedre og koster kun
under 1 kr. pr. liter i mod flaskevand, der
kan koste til op til 30 kr. pr. liter.

Dråbemærket vandhaner
Når du køber ny vandhane, er det vigtigt,
du kigger efter dråbemærket og om hanen

Drikkevand fra Tønder
Forsyning A/S i 2015

Analyse

Vandprøverne analyseres efterfølgende på
et laboratorium, der er akkrediteret til at
udføre analyserne.

Overskridelser i 2015
I 2015 har der ikke været nogen overskridelser af krav til vandkvaliteten, i samme
periode er Tønder Forsyning blevet certificeret efter ISO 22000 – en international
standard for et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, inden for drikkevand.
Du kan læse mere på
www.toender-forsyning.dk, hvor vores
drikkevandsanalyser løbende vil kunne ses.

Gennemsnit i 2015

Drikkevands krav

Enhed
odH

Tønder

Højer

Løgumkloster

Rømø*

Hårdhed, total

14,7

11,4

8,7

9,3

5-30

pH

7,5

7,5

7,8

7,6

7-8,5

Jern

0,01

0,1

0,01

<0,01

0,2

mg/l

Mangan

<0,001

<0,001

<0,001

<0,005

0,02

mg/l

Nitrat

0,356

0,270

1,14

0,85

50

mg/l

Chlorid

39

57

45

49

250

mg/l

Påsken nærmer sig
information...

Ændrede tømmedage for
genbrug og dagrenovation
Normal
tømmedag

Tømmes
en af følgende dage:

Skærtorsdag (24/3)
Langfredag (25/3)

mandag den 21. marts
tirsdag den 22. marts
onsdag den 23. marts

2. påskedag (28/3)

tirsdag den 29. marts
onsdag den 30. marts

Vores renovatører starter tidligere om morgenen for at kunne nå at tømme de mange
ekstra beholdere, derfor er det en god idé
at køre beholderen frem aftenen før, og lade
den stå til den er tømt.

Tønder Forsyning

Lukkedage på
genbrugspladserne

Har du kun gren- og haveaffald?

Igen i år holder Rømø Genbrugsplads
ekstra åbent i påsken. Bemærk dog, at
genbrugspladserne Hølleskov, Skærbæk,
Løgumkloster og Tønder holder lukket
Skærtorsdag (24/3), Langfredag (25/3),
Påskedag (27/3) samt 2. Påskedag (28/3).
De har alle åbent lørdag den 26. marts kl. 9-16.
OBS. Første søndag hvor alle
genbrugspladser har åbent er således
den 3. april.

Rømø Genbrugsplads holder åbent:
Fredag/Langfredag (25/3)

Så besøg én af vores grenpladser, de har nemlig
døgnåbent alle dage. Husk at sortere dit haveaffald korrekt via vejledningen på
pladsen, så vi fortsat kan holde
åbent.
Læs mere på toender-forsyning.dk

Storskrald og miljøkasse
Har du storskrald til overs eller en miljøkasse,
du gerne vil have byttet, så ring til os på 8843
7500. Vi kommer og henter det på din matrikel
som en gratis service.

kl. 10-17

Lørdag (26/3)

kl. 9-16

Vi skifter vandmålere

Søndag/ Påskedag (27/3)

kl. 9-14

Vi er nu i gang med at udskifte vandmålere i
Tønder – 6-700 husstande vest for jernbanen
får skiftet deres vandmåler i år. Alle forventes
udskiftet i 2017.
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