Mulig vandforurening – kog vandet før du
drikker det!

Der er risiko for, at drikkevandet fra Alken Vandværk er forurenet med bakterier. Det betyder, at vi anbefaler,
at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.
To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 12 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de
nødvendige 100 grader.

Vandet skal koges, indtil analyser af prøver bekræfter at der ikke er nogen forurening. Et
analysefirma har udtaget prøver. Når vi har resultaterne vil vi straks give besked på Alken.dk
Formål

Bemærkninger

Drikkevand

Kun kogt vand anvendes

Kaffe- og themaskiner

Disse opnår sjældent en temperatur på 1000 C i 2 minutter. Varmt vand fra disse
maskiner er derfor ikke anvendeligt.

Madlavning

Forurenet vand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign

Skylning af salat o.lign.

Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises
rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne

Vandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på at børn ikke
drikker vandet.
Håndvask inden madlavning foretages i kogt vand

Tandbørstning

Forurenet vand må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes.
Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask

Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via
hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).
Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på
mindst 800 C, kan anvende forurenet vand.

Tøjvask

Vandet må gerne anvendes til tøjvask.

Vanding

Grøntsager, der spises rå, må ikke vandes med forurenet vand.

Hvad sker der hvis jeg har drukket af vandet?
Vi ved reelt ikke om der er sket en forurening men vi vil naturligvis være helt sikre på at kvaliteten af vores
vand er i top. Der er derfor kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Men
kog vandet fra nu af, før du drikker det.

Hvornår må vandet drikkes igen?
Vandet skal koges, indtil prøver bekræfter at der ikke er nogen forurening. Der er blevet udtaget vandprøver
på vandværket den 4. juni 2018 og laboratoriet arbejder på højtryk for at kan få resultaterne. Vi forventer
derfor resultatet inden for de nærmeste dage.

Har du/I spørgsmål kan I kontakte undertegnede på tlf. 41280343, eller Rikke Virring Sørensen fra
Skanderborg Kommune tlf.: 8794 7755.

Med venlig hilsen
Bo Kokholm
Formand for Alken Vandværk

