Beretning for 2022 Toftlund Vandværk.
Efter udskudte generalforsamlinger i både 2020 og 2021 er vi nu tilbage i normal gænge med
afholdelse af årets generalforsamling inden udgangen af marts.
Toftlund Vandværks drift har heldigvis ikke været påvirket af Corona, dog blev den årlige
julefrokost aflyst i det jeg var blevet smittet og havde haft et længere møde på vandværket og
dermed muligvis havde smittet Bent (vandværksbestyreren) og Kirsten (bogholderen). Heldigvis
blev ingen smittet ved den lejlighed.
Vandværket fik i 2021 lagt sidste hånd på et nyt regulativ og regulativet blev godkendt af Tønder
Kommune.
Der er som udgangspunkt ikke grundlæggende nyt i regulativet, men der er mange ting der er
blevet bedre beskrevet og bestemmelserne er generelt blevet lettere at forholde sig til.
Regulativet er tilgængelig på Toftlund Vandværks hjemmeside.
Røde postkasser var for få siden en alm. Og synlig del af gadebilledet, sådan er det endnu med de
røde brandhaner – eller brandhydranter. Men om få år vil der kun være ganske få tilbage. Brand &
Redning Sønderjylland ønsker at fjerne hovedparten af Brandhydranterne, og selv om der et kort
øjeblik var nogen få der mente at det var vandværkets opgave, viste det sig hurtigt at fjernelsen er
en kommunal opgave(udgift) , så nu det haster ikke så meget- brandhydranterne vil derfor som
udgangspunkt kun blive fjernet når der er op agt mulighed for det . f.eks. ved renovering af
vandledninger.

Vandværket er i gang med at renovere vandledningsnettet, De ledningstræk der fornyes er de
ældste eller dårligste eller de økonomisk mest fordelagtige at udskifte. Det betyder bl.a. at hvis
der planlægges nye kloaker eller fjernvarme så vurdere vandværket om det er en god ide at skifte
vandrørene samtidig. Der kan også være tale om andre renoveringsopgaver, hvor vandværket ser
det formålstjenligt at foretage udskiftning af ledingsnettet. Der er i 2021 sket renovering af
ledningsnettet på Mariavænget, Kornvangen, Violvej, Kastanievej
Digital Opmåling af det eksisterende ledningsnet er næsten tilendebragt, vi mener at der kun er 16
stophaner vi ikke har fundet og fået ind målt. Det er firmaet Tvilum der har foretaget indmålingen
Vi har i løbet af 2021 fået 18 nye forbrugere. De 7 skyldes nedlæggelse af et mindre vandværk i
Tirslund, vi håber at alle de nye forbrugere bliver tilfredse med kvaliteten af vandet.
Og netop kvalitet af vandet er en vigtig faktor for alle vores forbruger. Der er i løbet af året
foretaget 7 vandprøver og 2 stk. boringskontrol. Der er ingen anmærkninger i forhold til
vandprøverne. Prøveresultaterne kan tilgås via vandværkets hjemmeside.
Toftlund Vandværk henter vandet op fra Ribformationen som er er en grundvandsmagasin der er
beliggende i en dybde af ca. 160-180 meter. Vandet er beskyttet af tykke lerlag der hindre at en

evt. forurening ikke siver ned til vandet. Men selvom vi får vand fra et godt beskyttet grundvands
reservoir skal vi passe på vandet og beskytte det . Beskyttelsen sker dels ved den sikkerhed der
direkte er ved borestedet og dels er der indført BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder . I
BNBO må der ikke anvendes erhvervsmæssig brug af sprøjtemidler/giftstoffer som kan nedsive til
grundvandet. Her i Toftlund er Vores BNBO beliggende rundt om værket, og vi har ikke noget
landbrugsjord der skal have erstatning for at der ikke benyttes pesticider i det områder der er
udlagt BNBO areal. Vi har til gengæld en boligforening, hvor arealet så skal holdes uden
anvendelse af pesticider- det er en af de aftaler der skal på plads i løbet af 2022.03.28 (anses ikke
længere som erhvervsareal)
Vandværket har i 2021 oppumpet 496.252 m³ vand
Der har været et spild på 15031 m³ hvilket svarer til et spild på 3 % - Det er meget
tilfredsstillende.
På selve vandværket er der ikke foretaget nye anlæg, men vi har lavet nogle tiltag for at
imødegå uønsket besøg. Vi har heldigvis aldrig haft forsøg på at skade værket eller
bygningerne. Til gen gæld har vi flere ønskede besøg i år er det dog kun blevet til 2
skoleklasser grundet covid 19.
Bent er god til at vise rundt på værket og fortælle om vand og vandværket og jeg er helt
sikker på at hans entusiasme for vand gør at børnene får en god oplevelse. ,

Bestyrelsen arbejder for at Toftlund Vandværk til stadighed er moderne og kan levere vand af en
høj kvalitet i de mængder der efterspørges.
Vi har i bestyrelsen et godt samarbejde 2021, samarbejde er jo nemt når man har fælles mål.
Bent vandværksbestyreren og Kirsten bogholderne, følger skarpt med i alt hvad der rører sig inden
for vandforsyning og fremlægger det godt og sobert for bestyrelsen.

Så jeg vil slutte med en tak til bestyrelse og de ansatte for et godt samarbejde også i 2021

