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Skallerup Seaside Resort
investerer tre mio. kr. i vandkvalitet
Når gæsterne i Skallerup Seaside Resort boltrer sig i feriecentrets tropiske vandland med hvirvelstrømme,
vandkanoner, grotter og rutsjebaner, tænker de nok ikke over, at de faktisk svømmer rundt i en mio. liter
vand.
De er formentlig heller ikke klar over, at der under vandlandet er en 300 kvadratmeter stor kælder, som er
indrettet med et væld af filtre og pumper. Sammen med en fuldtids-medarbejder sørger de mange filtre for,
at det 30 grader varme badevand altid er en ren fornøjelse. Der er et uafbrudt fokus på at sikre den
optimale vandkvalitet, og Skallerup Seaside Resort igangsatte i oktober 2013 et nyt initiativ, som også tager
højde for fremtidens skærpede miljøkrav. Det blev besluttet at indkøbe helt nye sandfiltre til vandlandet, og i
begyndelsen af april forventes arbejdet med investeringen til ca. tre mio. kr. at være afsluttet.
- Vores eksisterende filtre er inddelt i grupper, så forskellige filtre renser vandet i henholdsvis svømmehallen,
børnebassinet, Romulus og vandland, og filtertankene, som renser vandet i vandland, er de mest
omfangsrige. De er fra 2006, og allerede sidste år stod det klart, at de fire store filtre efterhånden er ved at
være kommet i reparationsalderen. Vi kunne sagtens have repareret på dem nogle år endnu, men da der
alligevel i 2017 kommer skærpede krav til filtreringskapaciteten, blev vi enige om at investere i nye filtre til
vandland nu, forklarer teknisk chef, Henrik Nielsen.
Der blev iværksat en grundvandssænkning, og entreprenører gravede i oktober 2013 ned i otte meters
dybde for at bygge 120 kvadratmeter til den eksisterende kælder.
- De fem nye sandfiltertanke, der lever op til 2017-kravene, har en kapacitet på 380 kubikmeter vand i
timen. De er så store, at de fylder næsten hele det nye kælderareal, forklarer teknisk chef i Skallerup
Seaside Resort, Henrik Nielsen.
Sandfilterløsningen vil i fremtiden - ligesom i dag - være suppleret af kulfiltre, som fjerner klor fra vandet,
når kloren har gjort sit arbejde. Der bliver endda nu for en sikkerheds skyld etableret en overkapacitet på
kulfiltrene, så de til enhver tid mere end overholder alle krav. Samtidig er vandrensningen i børnebassinet
opgraderet, så der renses betydeligt mere, end gældende krav foreskriver.
- Op til 15 håndværkere har siden oktober arbejdet på at etablere kælderen og de nye, store filtre, og når
opgaven er afsluttet i uge 14, kan vi desuden glæde os over, at investeringen ikke kun er et ekstra plus for
vandkvaliteten. Den gavner også miljøet, da beregninger viser, at den vandmængde, som vi fremover skal
bruge til at skylle filtrene, bliver halveret. Det betyder, at vi ugentligt sparer det, der svarer til et halvt års
vandforbrug i en almindelig husstand, siger Henrik Nielsen.
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Fakta:
Skallerup Seaside Resort er beliggende i Vendsyssel med Vesterhavet som nærmeste nabo. Et ferieparadis
bestående af 273 helårs feriehuse og faciliteter som vandland, svømmehal, sportshal, indendørs legeland,
aktivitetsværksteder, restaurant, bowlingcenter, romersk bad, besøgsbondegård med ridecenter og
supermarked. Feriecentret blev etableret i 1949 og har i mere end 60 år dannet ramme om uforglemmelige
ferieoplevelser.
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