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Padborg, den 24. marts 2020
Vedr.: Sikring af driften i forbindelse med corona-krisen
1. Padborg Vandværk Amba har 4 medarbejdere, der under corona-krisen
hovedsageligt arbejder hver for sig.
Alle 4 medarbejdere indgår i vandværkets vagtordning.
1 af medarbejderne arbejder hjemmefra.
Padborg Vandværk Amba har følgende medarbejdere:
Henning Hansen
tlf. 4027 4285
Uwe Nissen
tlf. 2128 6281
Allan Jørgensen
tlf. 4042 9590
Børge V. Nielsen
tlf. 2144 8109
Padborg Vandværk Amba, der fra 1/1 2020 er sammenlagt med Bov Vandværk
Amba, har fast samarbejde med følgende vandværker, for hvem vi passer og
vedligeholder værk og ledningsnet:
Kollund Vandværk I/S, der fra 1/1 2020 er sammenlagt med Sønderhav Vandværk
Fårhus Vandværk
Rønshoved Vandværk
Tørsbøl vandværk
Samt et løsere samarbejde med Holbøl Vandværk
Vi har for alle ovennævnte vandværker adgang til deres ledningsplaner.
I forbindelse med corona-krisen har vi tillige aftalt med Tinglev Vandværk, at vi
gensidig sikrer hinanden.
I forbindelse med gravearbejde ved evt. ledningsbrud har vi samarbejde med 3
forskellige entreprenørvirksomheder.
2. Padborg Vandværk Amba har et meget omfattende rørlager, der sikrer, at vi har
komponenter til reparation af samtlige rørdimensioner.
På forsyningssiden har vi 2 værker, der hver for sig kan forsyne 100 % af vores
forbrug
På det ene værk er der nødstrømsforsyning, der kan forsyne hele værket og dets
boringer. Så vi kan klare hele forsyningen, såfremt også elforsyningen svigter.
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Derudover handler vi med 4 forskellige VVS-grossister, og har hidtil ikke haft
problemer med at skaffe nødvendige komponenter.
3. Padborg Vandværk Amba har for kort tid siden fået udtaget vandprøver og skal
derfor ikke i overskuelig fremtid have udtaget nye prøver.
4. Da vi arbejder uden kontanter, har forbrugerne ikke behov for at komme på
vandværket.
Endvidere skal der ikke skiftes målere ved vandværkets forbrugere i de nærmeste
år, hvorfor vi ikke har behov for at komme ud til forbrugerne. Vi klarer kontakten til
forbrugerne telefonisk eller pr mail.
5. Såfremt vi alligevel skal have adgang til borgere, tages der følgende forholdsregler:
Der foretages afspritning og/eller grundig vask af hænder før og efter et besøg.
Al fysisk kontakt undgås.
6. Denne plan er godkendt af vandværkets bestyrelse og efterfølgende lagt på
hjemmesiden.
Derudover kan vandværkets beredskabsplan fungere i normale beredskabssituationer.
Med venlig hilsen

Børge V. Nielsen
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