
TØRRESØ STRANDS VANDVÆRK 

  

FORBRUGERINFORMATION 

Tørresø Strands Vandværk er et andelsselskab med en bestyrelse på 5 medlemmer. Vi forsyner 678 

forbrugere med rent drikkevand i området fra Veststranden til Tofteløkken. Værket henter vand fra 3 

boringer, en placeret ved værket på Hybenvej og 2 ved Hotelvejen mellem Ahornvænget og 

Hasselvænget. Grundvandets kvalitet er god. Det indeholder imidlertid jern, mangan og en række andre 

naturlige forekommende stoffer fra vandets passage gennem jorden. Derfor sendes der oppumpede 

grundvand over et vandværk, hvor det iltes og filtreres. Herved fjernes uhensigtsmæssige stoffer som 

bl.a. jern og mangan, og drikkevandet får det klare udseende og den gode smag, som vi kender og gerne 

vil have. Vandværket pumper ca. 15.000 m3 vand ud til forbrugerne pr. år. Miljøstyrelsens 

bekendtgørelse om vandkvalitet ligger til grund for kontrol med grundvandet og drikkevandet, kontrol og 
analyser udføres af det uvildige firma: Eurofins, og resultaterne indrapporteres til Nordfyns Kommune. 

                          DE VIGTIGSTE PARAMETRE: 

Analyseparametre Resultat Enhed Grænseværdier 

        

Hårdhed 21.0 H grader   30 

Jern   0.01 mg Fe/l     0.1 

Mangan   0.005 mg MN/l     0.02 

Coliforme bakterier 37˚C <1  MPN/100 ml     i.m. 

Bakterier (e-coli) <1  MPN/100 ml     i.m. 

Kimtal 22˚C 21 CFU/ml   50 

Kimtal 37˚C <1 CFU/ml     5 

Pesticider <0.01 µg/l     0.1 

Sulfat 130 mg/l   250 

Nitrit <0.001 mg/l     0.01 

Nitrat   0.59 mg/l    50 

          

Nordfyns Kommune og VandCenterSyd har indgået aftale, om at VandCenterSyd skal administrere 

afløbsforsyningen i kommunen. For opkrævning af afløbsafgiften skal VandCenterSyd bruge oplysningerne 

om vores vandforbrug, derfor udsendes aflæsningskort til vandmålere fra VandCenterSyd og IKKE fra 

Tørresø Strands Vandværk.  

Bestyrelsen arbejder fortsat på at gå den elektroniske vej for at forbedre informationen til medlemmerne, 

bl. a. via e-mails og SMS–kæde. Vi har allerede en hjemmeside,hvor vi bringer informationer, som kan 
have din interesse. 

 Vi mangler fortsat e-mailadresse og mobil tlf. nr. fra mange, send venligst disse oplysninger 

til kasserer@ts-vand.dk skriv blot til os at du gerne vil have info pr. mail og SMS. Formand: Nels 

Birkenfeldt 40302893 Kasserer: Ole Klok 23448552 kasserer@ts-vand.dk 

Se indkaldelse til generalforsamling på modsat side. 

TØRRESØ STRANDS VANDVÆRK 

  

  

 

 

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=kasserer@ts-vand.dk
https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=kasserer@ts-vand.dk


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i andelsselskabet Tørresø Strands Vandværk 

  

TORSDAG DEN 8. MARTS 2018 KL. 19.30 

Generalforsamlingen afholdes på Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup. og har følgende: 

DAGSORDEN 
  

punkt 1.       Valg af dirigent. 

punkt 2.       Formanden aflægger beretning om det forløbne år. 

punkt 3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

punkt 4.       Budget for det kommende år fremlægges. 

punkt 5.       Behandling af indkomne forslag. 

punkt 6.       Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 

På valg er: Henrik Lehn og Carl Aage Clausen  Alle modtager genvalg 

Suppleant: Villy Johansen, Enebærvej 10, modtager genvalg. 

 punkt 7.       Valg af revisor. 

 På valg er Ib Haug, intern revisor, modtager genvalg 

punkt 8.       Eventuelt. 

Stemmesedler udleveres ved indgangen. Indkaldelsen bedes medbragt. 

Odense den 15. februar 2018. 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

Formand: Nels Birkenfeldt, Remisen 1 1. th. Tlf. 40302893 www.ts-vand.dk 

  

 


