Alken Vandværk - nu med GSM
af Jan F. Andresem. bestyrelsesformand

Med det nye trusselsbillede i baghovedet besluttede
bestyrelsen at øge sikkerheden ved at installere en
GSM-alarm i vandværket. Formålet var primært at
sikre låget ned til vandtanken, men når nu elektrikeren alligevel var i gang, kunne man også lige så godt
få alarm for unormal vandstand, brand og indbrud.
Alarm ved strømudfald er indbygget i enheden,
så investeringen var yderst overkommelig. Driftsudgiften begrænser sig til, hvad et SIM-kort koster
i abonnement, og“vagtselskabet” består af udvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
“Småt er godt” er et udtryk, vi kender og efterlever i
Alken ved den smukke Mossø. Vandværket betjener
bare 123 husstande, og den årlige generalforsamling
kunne sagtens have været afviklet i et pænt stort
samtalekøkken. Det sparsomme fremmøde kunne
godt tolkes som manglende interesse fra medlemmernes side, men ifølge bestyrelsen er det snarere
et udtryk for en generel tilfredshed med den måde,
værket drives på.
Det var også Skanderborg Kommunes opfattelse,
da den kom på uanmeldt besøg tidligere på året.

Audiovisuel alarmering

“Indbruddet”

Formandens beretning bød da heller ikke på de helt
store overraskelser, men ét punkt var dog nyt i
forhold til tidligere: “Installation af overvågningsanlæg og overløbsalarm”, lød dagsordenen.
Den hidtidige overvågning af vandværket var
baseret på en rød lampe udvendigt på pumpehuset
og synlig fra Emborgvej samt på den vagthavendes
årvågenhed, når han lejlighedsvist passerede stedet i
bil. Desuden var medlemmerne altid flinke til at “slå
på tråden”, hvis forsyningen en sjælden gang skulle
svigte.

Der skulle gå en rum tid med ensformig rutine,
førend alarmenheden en sen nattetime sendte en
SMS med beskeden: “INDBRUD”. To bestyrelsesmedlemmer begav sig spændt til vandværket og
kunne “anholde” en søvnig elektriker, der var bestilt
til at udskifte en pumpe. Elektrikeren havde ikke frakoblet alarmen, og anlægget havde pligtopfyldende
udført sin opgave.

Overvågning med GSM
Efter “6. oktober” har verden ikke været den samme,
i hvert fald ikke i vandværks- og alarmbranchen. Det
var denne dato i 2006, at Greve Kommune blev sat
på den anden ende af et giftangreb mod vandforsyningen.

Tom tank
Som en følge af udskiftningen var pumperne ikke
blevet konfigureret korrekt, og få dage senere kunne
anlægget igen vise sin berettigelse - denne gang
med meldingen “LAV VANDSTAND”. En justering
blev foretaget og fuld forsyning genoprettet, uden at
brugerne blev berørt af fejlen.
“Rettidig omhu” er således også et udtryk, vi efterlever. Som et kuriosum kan det til slut nævnes, at bestyrelsen blev genvalgt med alle 8 stemmer til endnu
en periode.

