Onsdag d. 23. november 2011

Kære forbruger af vand fra Dynt og Gammelgab Vandværk
Der er nu gået en uge, siden vi fik påbud fra Sønderborg Kommune om at udsende en
kogeanbefaling. Dette brev giver en status på situationen, som den er lige nu. Siden d.
16. november har vi foretaget fire kildeopsporingsanalyser i vandværket.
Analyserapporterne kan ses på www.dyntskelde.dk. Vi kan konstatere, at det vand, vi
pumper op, ikke fejler noget. Her finder vi ingen bakterier, og det havde vi heller
ikke regnet med. Men derimod finder vi forhøjede kimtal i filtre, iltningstårn og
afgang fra vandværket. Det betyder, at forureningen findes et eller andet sted mellem
boringen, og der hvor vandet pumpes ud i ledningsnettet. Vi har iværksat nogle
tekniske tiltag, som vi har en formodning om, vil afhjælpe problemet. Hvis det skulle
være tilfældet, hvilket vi naturligvis håber, vil det vise sig i de prøver, der er udtaget i
vandværket i går d. 22. november. Resultatet af disse prøver foreligger sidst i denne
uge. Men vi må understrege, at det er endnu for tidligt at gisne om, hvor lang tid
kogeanbefalingen gælder. Blot kan vi sige, at vandet skal koges, indtil vi fra
vandværket giver besked om, at embedslægen har ophævet kogeanbefalingen.
Vi lægger løbende informationer på www.dyntskelde.dk. Her kan også ses en række
af de spørgsmål, der oftest er stillet i forbindelse med denne forurening (Drikkevand
FAQ). Informationerne ligger typisk på forsiden i øjeblikket, men ellers kan de findes
under menupunktet ”Foreninger og Institutioner”.
Til jer forbrugere, der ikke har adgang til internettet, vil vi orientere jer via infotavlerne i Dynt og Gammelgab.
I er naturligvis altid velkomne til at ringe, hvis I har spørgsmål.
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