17. oktober 2014

Pressemeddelelse

Tønder Forsyning holder åbent hus på
de tre vandværker
For at kunne være på forkant og kunne klare de fremtidige krav for vandværker
i Danmark, så har Forsyningen igennem de sidste par år gennemført et renoveringsprojekt på de to vandværker i Tønder, Løgumkloster og bygget et helt nyt
vandværk i Højer. Der er investeret mange penge i de tre vandværker, og resultatet vil vi gerne vise frem lørdag og søndag den 25. og 26. oktober.

Renoveringsprojektet blev sat i gang, fordi de gamle vandværker var ved at være udtjente og samtidig er de nye værker lavet med hygiejnezoner for på den måde at minimere
risikoen for forurening. Højer Vandværk er et helt nyt byggeri, og i Løgumkloster Vandværker er der opsat en generator, så forsyningen af drikkevand kan opretholdes under et
evt. strømsvigt. Det største vandværk er Tønder Vandværk, hvor alt indenfor er bygget
helt nyt. Der er blandt andet bygget en helt ny rentvandstank, som man kan gå rundt
om og kigge ind i.
”På Tønder vandværk har vi nu mulighed for at lukke ned for halvdelen af vandværket i
forbindelse med en evt. reparation og så samtidig opretholde udpumpning af drikkevand
til vores kunder. Investeringen på de tre vandværker var nødvendig for at sikre vandforsyningen i de tre områder og sikre en høj kvalitet af drikkevandet, som vi sender ud til
vores kunder. Og da vi nu er færdige med renovering og nybygning, vil vi gerne vise vores vandværker frem, så derfor holder vi åbent hus” udtaler driftschefen for Vand og
Spildevand John Pies Christiansen.
Kom til åbent hus på de tre vandværker
Lørdag den 25. oktober mellem kl. 10 og 14 er der åbent hus på Tønder Vandværk.
Søndag den 26. oktober mellem kl. 9.30 og 12 er der åbent hus på Højer Vandværk, og
mellem kl. 13 og 15 er det Løgumkloster Vandværk.
Der vil
•
•
•
•
•
•
•
•

være mulighed for:
Se hvordan et vandværk ser ud og fungerer.
Der vil være guidet rundvisninger.
Ved Tønder vandværk vil der være mulighed for at gå en tur rundt om rentvandstanken.
Se hvad der er i de store biler som vores driftsfolk kører rundt i.
Udenfor kan man få en lille snak med dem, der skifter vandmåler.
Der opstilles svejserudstyr som bruges ved ledningsrenovering og der vil blive
demonstreret hvordan apparaturet fungerer.
Forsyningen vil være vært med kaffe, te, vand eller sodavand.
Få en vandflaske med hjem.
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Tønder Forsyning A/S

Fakta:
Åbent hus på de tre vandværker:
Tønder Vandværk, Murervej 3, 6270 Tønder
Lørdag den 25. oktober kl. 10.00 og 14.00
Højer Vandværk, Ballumvej 34, 6280 Højer
Søndag den 26. oktober kl. 9.30 og 12.00
Løgumkloster Vandværk, Tønder Landevej 10, 6240 Løgumkloster
Søndag den 26. oktober kl. 13.00 og 15.00

Billede medsendt:

Tekst til billede:
Her ses Tønder Vandværk der er ny renoveret – kom og se hvad der gemmer sig inde bag murene
– kom til åbent vandværk.
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