Solrød Vandværk

Rent vand
giver tryghed

Siden 1975 har Solrød Vandværk leveret ren og stabil
vandforsyning til forbrugerne. Vandværket blev etableret som et af de mest moderne vandværker på det
tidspunkt, og ønsket om hele tiden at modernisere
og være på forkant med udviklingen skinner igennem
den dag i dag.
Vi vil levere det bedste drikkevand i hele Danmark, og
det stiller høje krav til både vedligeholdelse og opdatering af værket. Vi overvåger konstant vandet, så vi
kan sikre kvalitet og tryghed for de mere end 20.000
borgere, som vi leverer rent drikkevand til.
Solrød Vandværk er et andelsselskab ejet af lokale
grundejere. Det er derfor også muligt at engagere
sig i driften af værket gennem bestyrelsesarbejde.
På vores hjemmeside kan du læse mere om vores
vedtægter, og hvordan vi driver værket:
www.solrodvand.dk/vedtgter

Nyt og moderne anlæg
giver blødere vand
I Solrød Vandværk har vi et ønske om at levere det
bedste drikkevand i hele landet. Det betyder blandt
andet, at vandet skal være rent og stabilt – men det
betyder også, at vi gerne vil levere en kvalitet, som
alle grundejere kan være stolte af.
Vandet i Solrød Kommune indeholder megen kalk,
som kan forkorte levetiden på maskiner og apparater
i husholdningen og give generende kalkbelægning i
både køkken og bad. Derfor har vi investeret i et nyt
og moderne blødgøringsanlæg, som er det første af
sin slags i Danmark.

Hvad betyder det nye anlæg for mig
som forbruger?
Det nye blødgøringsanlæg sikrer blødt drikkevand,
som sparer installationer og apparater i husholdningen for unødig kalk – og forbrugerne for unødig
skuren og skrubben på fliserne i brusekabinen. Samtidig er det bløde vand mere skånsomt at vaske både
tøj og krop i. Som forbruger sparer det bløde vand
dig for brug af unødig energi i din husholdning samt
opvaskemidler, vaskepulver og rengøringsmidler.
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Fuglesangsalle 16 | 6600 Vejen | +45 70 26 77 77 | www.2water.dk

120 års erfaring
Solrød Vandværks nye blødgøringsanlæg er et CARIX-anlæg
fra Krüger. Krüger A/S er et dansk ingeniørfirma, som har
arbejdet med vand siden 1903 – i små 120 år.
Gennem de seneste 35 år har de udviklet CARIX-anlægget, som er et bæredygtigt og innovativt blødgøringsanlæg.
Anlægget er fuldautomatisk og hygiejnisk, der dannes intet
kalkholdigt restprodukt i form af slam, og der forbruges kuldioxid i renseprocessen.

Danmarks førende vandfirma inden for blødgøring
på vandværker
www.kruger.dk

Resourcing the world

Blødt vand uden
brug af kemikalier
Den øgede efterspørgsel på blødgjort vand driver
udviklingen fremad. Hos Solrød Vandværk har vi
investeret i et CARIX-blødgøringsanlæg, som er et
veldokumenteret og pålideligt anlæg til blødgøring af
vand – under forbrug af kuldioxid.
CARIX står for Carbon Dioxide Regenerated Ion
Exchanger og fungerer ved delvist at fjerne kationer
(som kalcium og magnesium) og anioner (som sulfat,
nitrat og klorid) ved hjælp af ionbytning. Det første
CARIX-blødgøringsanlæg blev sat i drift i 1986, og
der udvikles løbende på teknologien.

Kvaliteten af det blødgjorte vand opfylder alle
drikkevandskrav, og der leveres drikkevand med en
total hårdhed på 10° dH og med et lavt kalkfældningspotentiale – angivet som CCPP10
og CCPP90. Anlægget kræver kun energi og kuldioxid for at fungere.
Anlægget er fuldt automatiseret og kræver minimal
tid til pasning. Det er robust i drift og er ikke følsomt
over for ændringer i kvaliteten af det tilførte ikkeblødgjorte drikkevand.
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Vestre Grænsevej 16 • 2680 Solrød Strand
Telefon: 28 76 01 08 • www.daners-malerservice.dk

Bravida løser alle typer installations- og serviceopgaver over hele landet. Fra supersygehuse til
sportsarenaer. Fra boligbyggeri til broer. Vi er
med til at give bygninger og anlæg liv.
Læs mere på bravida.dk

Bravida · Værkstedsvej 30 · 4600 Køge · Tlf. 2525 4343
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FINN OLSEN A/S VVS
........en del af HERSE GRUPPEN

Vi klarer alt inden for VVS
Service til privateÓ virksoÑederÓ kounerÓ vandv²rker
og forsikringsselskaber

4620 1.3,
Info@fnnolsenvvs.dd
www.fnnolsenvvs.dk
Salbjergvej 35
 


4622 Havdrup

Vi tilbder

• Forsikringsskader¥

• Gasservice

• Vandledninger i jord¥

• Varepupe

• Underskdninger¥

• Fjernvareservic

• Vandv²rkeÃ

• Varepupeservice ¥ • VVSinstallatione
• PEsvejsnin

• Vareanl²³

• likarbejde

• Olief

• loakarbejd
¥

..... og eget er®

Vi er alle en del af HERSE GRUPPEN
Jens Kjærgaard Larsen VVS ApS

RC. KØLETEKNIK A/S

Stabil og bæredygtig
varme og vandforsyning
Solrød Vandværk står over for en sammenlægning
med Solrød Varmeværk. Sammen kommer vi til at
levere stabil og bæredygtig forsyning på flere fronter
for borgere i Solrød. Ligesom Solrød Vandværk er
Solrød Varmeværk præget af nytænkning og store
ambitioner inden for grøn omstilling. Varmeværket
leverer i dag grøn varme med fleksibel brug af træflis,
halm, biogas og solceller. Fleksibiliteten i værket
gør det muligt at justere efter vejret og holde prisen
stabil.

Jeg ser frem til sammenlægningen med Solrød Varmeværk og til at drive de to selskaber og levere en
samlet forsyningsløsning til alle vores forbrugere.”
Hans Odder, driftschef

Lundgaard ApS • Skovparken 18 • 2680 Solrød Strand • Kontor: 46 15 05 55 • Mobil: 20 61 88 55 • www.lundgaard-ts.dk

Fokus på den
grønne omstilling
Hos Solrød Vandværk har vi arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling i mange år. 15 % af vores
elforbrug producerer vi på egne solceller, og den
resterende strøm er certificeret grøn strøm fra Scan
Energi. Vi producerer vores egen varme ved at udnytte drikkevandet som en ressource, der kan producere
varme til vandværket gennem en varmepumpe.

Vandet er ikke blot en ressource, som kan slukke
tørsten og give varme. Det er også en ressource, som
vi skal passe på. Derfor skal vi tage hensyn til vandløb, vild natur og være med til at plante skove. Solrød
Vandværk er derfor en del af et større projekt, som
genplanter skove i Jylland.

17 verdensmål for bæredygtig udvikling
Vi arbejder målrettet med FN’s verdensmål. Verdensmålene for bæredygtig udvikling har siden deres
vedtagelse markeret en hidtil uset ambitiøs dagsorden for at skabe en mere bæredygtig udvikling for
både mennesker og jorden. Målene består af 17 konkrete mål med 169 delmål, og hos Solrød Vandværk
og Varmeværk arbejder vi aktivt med disse mål:

Dk

Transport

Kildetoftevej 3B
4600 Køge

Tlf.: 4013 9646
ae@dktransport.dk
www.dktransport.dk

Ny bygning skal
rumme udviklingen

I 1975, da vandværket blev taget i brug, forsynede vi
10.000 forbrugere. Allerede dengang satte det høje
krav til tankkapacitet hos Solrød Vandværk. I dag
forsyner vi mere end 20.000 forbrugere, og vores nye
tilbygning til vandværket muliggør endnu en gang
forbedringer af tankkapaciteten.

For den enkelte forbruger vil prisforskellen ikke være
markant. Forskellen på vandkvaliteten og -kapaciteten vil dog ikke være til at tage fejl af. Vores forbrugere vil opleve mere vand af langt højere kvalitet.

Den nye tilbygning rummer vores nye blødgøringsanlæg, der er det første af sin slags i landet. Det huser
også vores to nye 500 kubikmeter tanke. Etableringen af tilbygningen og det nye anlæg finansieres
gennem prisen på vand. Vi har lavet en fast aftale,
som holder prisen i bund.

RÅHUSE

SKABER RAMMERNE OM NYT BYGGERI
Vi udfører komplekse råhus-byggerier og anlægskonstruktioner
med speciale i vandværker og forsyning i hele Danmark.
/ RAAHUSE

Vi tilbyder alt indenfor

Engvangen 2 • 2680 Solrød • Tlf.: 56 14 95 00
www.solrodautocare.dk •
@solrodautocare

• Autoreparationer
• Forsikringsskader
• Autoruder
• Syn
• Dæk
• Til både private og erhverv

SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.
Engvangen 14 · 2680 Solrød Strand
Tlf.:
56 14 01 93
E-mail:
Web:

post@solrodvand.dk
www.sv-amba.dk

Mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-12.00

14735 • www.jsdanmark.dk

Denne brochure er trykt på 100 % genbrugspapir

