Hedensted Vandværk

DRIKKEKLART VAND
DIREKTE FRA UNDERGRUNDEN

Velkommen til
Hedensted Vandværk
Siden 1934 har Hedensted Vandværk været garanti for friske vandforsyninger til lokalområdets
beboere.
Vi er et moderne andelsselskab, der varetager al
drift og vedligehold af områdets vand, og dagligt
forsyner både Hedensted, Løsning, Dalby og
Daugård med rent og tilstrækkeligt vand.

En del af vores arbejde indebærer, at vi hele tiden har
øje for vandmiljøet og værner om det på bedste vis.
Det betyder, at vi er med til at kvalitetssikre og kontrollere det vand, der kommer op af undergrunden,
inden det kommer ud af vandhanen, så du altid kan
tage en ordentlig slurk uden at bekymre dig.

Vi har fremtiden for øje
Som led i vores daglige arbejde med at sikre klart
og rent vand til de lokale, er det vigtigt for os at
være progressive og have klare visioner for fremtiden. Derfor udvider vi vandværket!
I samarbejde med naboværket Løsning Vandværk udvider vi med en ny kildeplads bestående
af to boringer, hvoraf den ene går til Løsning
Vandværk og den anden til Hedensted Vandværk. På den måde kan vi dele én kildeplads og
dermed ikke udnytte undergrunden mere end
højest nødvendigt – og samtidig splitte råvandet
imellem de to værker.

tidssikre os mod eventuelle nedbrud eller fejl. Skulle
det ske, at Hedensted Vandværk oplever et systemnedbrud, et lynnedslag eller lignende, er det muligt
at dele vandet fra Løsning Vandværk – og omvendt!
Dermed er vores forbrugere altid sikret en høj forsyningssikkerhed, selv ved uforudsete hændelser.
Vi vil derudover stadig gøre brug af vores nuværende
kildeplads.

Samtidig er den nye kildeplads med til at frem-

AVK Danmark A/S
Tlf.: 2335 9962
E-mail: jfl@avk.dk
www.avkventiler.dk
Alt i ventiler og tilbehør til
vandforsyningen

Vandværker er vort speciale

Tlf. 8744 1055

www.vandogteknik.dk

Projektering og levering af maskin-, el- og SRO-anlæg

Hvad ved du om vand?
Alle har stået i et køkken, åbnet for vandhanen og fyldt et glas op
med iskoldt vand, men hvor meget ved du egentlig om det vand,
du drikker hver dag?
Vidste du, at det vand, vi drikker i dag, faktisk er mere end
50 år gammelt? Så lang tid tager det, før vandet har bevæget sig fra undergrunden, igennem nogle pumper og ender
hjemme i drikkedunken eller glasset.
Vidste du, at vi på Hedensted Vandværk kører vandet igennem et sandfilter, inden vi tilsætter ilt til vandet? Det gør vi,
for at sikre dig det reneste drikkevand.
Vidste du, at du faktisk ikke kan leve uden vand? Kroppen
består af ca. 60 % vand, og derfor er det alfa og omega, at
du får fyldt depoterne op dagligt.
Vidste du, at vand har en hårdhedsgrad? Hårdheden måles
ud fra mængden af magnesium og kalk i vandet og angives i
°dH, der står for Deutsche Härte. Hårdheden på vores vand
ligger på 10dH.
Vidste du, at du for mindre end 5,- kroner kan købe en hel
kubikmeter vand? Det er mindre end en halv øre pr. liter!

Østre Ringgade 90 · 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 17 00
admin@ejvind-laursen.dk

Vi tilbyder:

Belægningsarbejde

Entreprenøropgaver

Grusgrav

Kloakarbejde

Transport

Jordarbejde

Kranarbejde

www.genknus.dk

Vores forsyningsområde
Over årene er vores forsyningsområde vokset,
og i dag dækker vi ikke kun Hedensted, men
også de omkringliggende byer Løsning, Daugård
og Dalby – og der kommer løbende flere til.

Her på kortet kan du se, hvor langt vores services
rækker ud.

Fakta
Hedensted Vandværk har ca. 4000 tilsluttere og føjer løbende omkring 100 hustande til
om året.
Vores område har i en årrække haft vokseværk, og derfor har vi nu godt 110 km hovedledning, der fører vandet direkte ud til vores forbrugere.
Oplever du problemer med dit vand, kan du altid tjekke for driftsforstyrrelser på vores
hjemmeside www.hedvand.dk

Mød vores van(d)vittigt
dygtige medarbejdere
I mere end 85 år har Hedensted Vandværk været en stabil forsyning
i lokalområdet, og det skyldes ikke mindst de dygtige medarbejdere,
der igennem tiden har stået for kvalitetssikring og sikkerhed på området.

Gitte Markussen
Kontorassistent

I dag består vandværket af tre ansatte, der alle har mange års erfaring, og i tæt samarbejde med de fem bestyrelsesmedlemmer sørger
de for at levere vand til alle de lokale tilsluttere.

Kontakt

Michael Kjær Mortensen
Driftassistent

Har du spørgsmål eller brug for hjælpe, står vi altid til rådighed.

Hedensted Vandværk
Årupvej 16
8722 Hedensted
Tlf: 75 89 25 06
Mobil: 40 18 25 23 / 40 18 25 24
E-mail: hedvand@hedvand.dk

Jens Ole Knudsen
Driftsleder

Jeres lokale VVS’er
Privat - Erhverv

Service:
Salg:
Rådgivning:

VVS - Gas - Varmepumpe - Vandbehandling
Varmepumper - Sanitet - Gaskedler
Energioptimering - Tekniske løsninger

Jens Palmelund
Årupvej 29 · 8722 Hedensted · Tlf.: 75 89 10 30 · www.hedenstedvvs.dk
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Vi står altid klar til at hjælpe dig!

