
Status fra Tørsbøl vandværk, december 2019 

Bestyrelsen har nu underskrevet en aftale med Padborg vandværk om køb af vand 

samt, hvorledes de to vandværker skal sammenkoble deres ledningsnet. Hvis det 

efter planen, begynder Padborg vandværk at levere vand til oktober 2020, når led-

ningsnettet er sammenkoblet. I den første periode efter sammenkobling er det pla-

nen at Tørsbøl vandværk fortsat har pumpedrift, så Tørsbøl vandværk kan fungere 

som backup, hvis trykket fra Padborg vandværk ikke er tilstrækkelig. Vi udsender 

ny orientering op til sammenkoblingen sættes i værk, så overgangen kan forløbe så 

problemfrit som muligt.   

Bestyrelsen har opsagt samarbejdet med firmaet Rambøll, der indtil nu i samar-

bejde med Lars B Hansen og den tidligere bestyrelse har stået for hjemmeside, 

regnskab, fakturaer og kort over ledningsnet.  

Der er indgået nye aftaler med firmaet Thvilum, der skal levere kort over lednings-

net og oplysninger til entreprenører, der ønsker at grave i nærheden af vores led-

ningsnet. Vi har også lavet aftale med Vandværkenes EDB central om udsendelse 

af fakturaer. Padborg vandværk kommer til at lave den elektroniske aflæsning af 

vandmålere. Vi har besluttet, at vi selv står for vores bogføring og regnskab med 

hjælp fra bestyrelsesmedlem Torsten Kistrups farmsekretær (fra hans landbofor-

ening).  

Vi flytter Tørsbøl vandværks 

hjemmeside over på landbyrå-

dets hjemmeside. Den kommer 

til at ligge som en underside på  

www.kvaers-sogn.dk  

direkte link til siden er  

http://kvaers-sogn.dk/toersboel-

vandvaerk/ 

På den side vil der fremover 

blive orienteret om vandkvalitet, generalforsamlinger, referater, kontaktoplysninger 

og andre vigtige informationer.   

http://www.kvaers-sogn.dk/
http://kvaers-sogn.dk/toersboel-vandvaerk/
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Mail adresse på Tørsbøl vandværk er uforandret  

torsbolvand@gmail.com  

Telefonisk kan man ringe på  

Jens Good på 21 25 74 92 (fakturaer, regler og flyttemeddelelse mm.) 

Simon Andersen på 26 77 11 24 (teknisk anlæg, vandtryk og ledningsnet)  

Kontaktoplysninger på de øvrige bestyrelsesmedlemmer ses på hjemmesiden  

http://kvaers-sogn.dk/toersboel-vandvaerk/bestyrelsen-kontakt/ 

Bestyrelsen har valgt at lave mere simple løsninger ift. det administrative for at re-

ducere vandværkets udgifter. Alle i bestyrelsen vil gøre en stor indsats for at for-

brugerne kan opleve problemfri overgang til nyt vand fra Padborg vandværk.  

Vi har et fint samarbejde med tidligere vandværksformand Lars B. Hansen, der har 

hjulpet os fint i gang med det praktiske. Så det skal han have mange tak for, og giv 

ham et klap på skulderen, når I møder ham på gaden.        

Tilbage er der bare at sig god jul og godt nytår og så ses vi til generalforsamling 

først i det nye år.  

 

Med venlig hilsen  

Tørsbøl vandværk  

Jens Good  

Søndertoft 72 

21 25 74 92   
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