Dusør for målegrej fra Tissø
”Målegrejet indeholder vigtige informationer om vandkvaliteten i søen, som vi skal
bruge”, siger projektleder Søren Toft Nielsen, Kalundborg Forsyning.
Kalundborg Forsyning efterlyser vigtigt udstyr til måling af vandkvalitet, udstyret er forsvundet fra
Tissø. Forsyningen udlover derfor nu et gavekort til en middag for to, for et tip til, hvor
måleudstyret befinder sig. Dusøren udbetales også, hvis det bliver indleveret på Dokhavnsvej 15 i
Kalundborg.
Måleudstyret er meget avanceret, og det var placeret i fire meters dybde og solidt forankret i
søbunden. En bøje på overfladen signalerede placeringen, som var omkring 100 meter ude i søen i
forhold til den pumpestation, som Kalundborg Forsyning har på bredden af søen.
”Vi vil meget gerne have udstyret retur, fordi det indeholder vigtige informationer om
vandkvaliteten i Tissø, og dertil kommer, at vi slipper for udgiften til at købe nyt måleudstyr, hvis vi
får det forsvundne retur, ”siger projektleder Søren Toft Nielsen, som er godt ærgerlig over, at
udstyret er væk.
Han fortæller desuden, at der har været dykkere i vandet det pågældende sted i Tissø, men
eftersøgningen var desværre forgæves. Dykkerne har afsøgt et større område, og der var ingen
spor af udstyret, som var placeret i et halvt meter langt rør.
Søren Toft Nielsen håber på, at nogen har set røret og måske har taget det med hjem, eller måske
har set det ligge i vandkanten. Der færdes mange fiskere og roere på søen. Han håber derfor, at
der er nogen af dem, som kan hjælpe Forsyningen med at få udstyret retur.
Måleudstyret har gennem måneder samlet oplysninger om vandkvaliteten i Tissø, og det er vigtige
informationer for Forsyningen, der leverer overfladevand fra søen til flere store industrier i
Kalundborg.
Hvis man har oplysninger om det savnede måleudstyr, er man velkommen til at ringe til
Kalundborg Forsyning 59 57 17 00 eller direkte til Søren Toft Nielsen på mobil 23 49 32 39.

Foto: Leverandøren af måleudstyret med det savnede måleudstyr.

