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Vandkvaliteten: 

Vi er glade for at kunne oplyse at vi leverer det reneste drikkevand uden spor at miljøfremmede stoffer, 

pesticider og bl.a de meget omtalte PFAS forbindelser. Vi har fået laver meget omfattende vandanalyser 

som kan ses på vores hjemmeside www.vindingvand.dk/vandanalyser, så i kan roligt drikke vores vand. 

Uændret vandpris: 

Vi kan glæde vores forbrugere med at vandprisen for 2023 er uændret i forhold til 2022, selv om vi også er 

ramt af de stigende elpriser. Vinding vandværks vandpriser liger i den laveste ende af vandpriserne i Vejle 

kommune. 

Kundeportal: 

Det bliver nu muligt at følge sit vandforbrug via vores kundeportal tastselv-vand.dk. På årsopgørelsen som 

sendes ud medio januar 2023, vil der stå en midlertidig adgangskode der sammen med kundenummeret, 

som også står på årsopgørelsen, som gør det muligt at logge ind på tastselv-vand.dk, hvor man kan se sit 

vandforbrug fra maj 2022 og fremefter. Se vejledning på www.vindingvand.dk/driftsstatus Hvis du ikke kan 

se dine aflæsninger så se forklaringen nedenfor. 

Vi har et samarbejde med Mølholm Varmeværk hvor vi har lejet os ind på deres måleraflæsnings netværk, 

så vi får måleraflæsninger hjem automatisk hvert døgn, på de fleste af vores vandmålere. Vi har dog nogle 

få vandmålere vi ikke får aflæsninger hjem fra, det kan b.la. skyldes at de er placeret i en målerbrønd, eller 

kælder, eller langt fra en af de fire antenner der henter måleraflæsningerne hjem. Hvis du ikke kan se dine 

aflæsninger så skriv til os på drift@vindingvand.dk så vil vi kontakte dig og forsøge at løse problemet, i 

første omgang vil vi prøve at skrue op for sendeeffekten på vandmåleren, det skal vi ud til dig for at gøre, 

hvis det ikke hjælper kan vi sætte en antenne på måleren. 

Forsyningssikkerhed: 

Vi er blevet varslet at der kan blive afbrydelser i strømforsyningen til vandværket pga. den usikre forsynings 

situation i Europa, dette betyder at der kan blive lukket for strømmen i op til 2 timer, hvis det bliver 

nødvendigt. For at imødegå de gener der opstår ved manglende vandforsyning, har vi indkøbt og installeret 

en nødgenerator på vandværket, der selv starter op hvis netspændingen forsvinder, og dermed sikrer at 

der er vand i vandhanerne. 

http://www.vindingvand.dk/driftsstatus
mailto:drift@vindingvand.dk


Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

Næstformand, Kim Majlund Larsen 

Kasserer, Dan Koch 

Sekretær, Hans Ole Rosenkrantz 

Bestyrelsesmedlem, Jens Wolf Jespersen 

Formand Gert Munch Sørensen 

Telefonnumre og mail adresser kan findes på vandværkets hjemmeside. 


