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Vores gamle værk fungerer som det bør, prøver viser at vandet ikke overskrider nogen grænser, og 
vandstanden i boringerne er fin.  

I december blev der er foretaget en lovpligtig stikprøvekontrol af vores vandmålere, dette gøres hvert 7. år. 
34 tilfældige målere blev udskiftet og sendt til kontrolmåling. Alle 34 målere målte korrekt. 

I forbindelse med udskiftningerne blev der fundet en del haner som ikke virkede. Disse er blev udskiftet. 
Men jeg vil opfordre alle til at lukke og åbne hanerne en gang mellem så de ikke irer fast. De haner der 
sidder på forbrugerens side af måleren, tilhører ikke vandværket og er derfor på forbrugerens regning.   

Hovedledningen inde i vandværket, var begyndt at lække, derfor er denne blevet udskiftet til svejste 
plastrør. De har lavet et pænt stykke arbejde og ledningen bør være sikret mange år frem. I samme omgang 
er vandvarmeren i værket udskiftet, den har drillet i længe.  

Krattet omkring vores ene boring er blevet klippet, det var vokset lidt rigeligt. 

Nye tiltag: 

- Vi har valgt at oprette en SMS-løsning så vi har mulighed for at informerer forbrugere om nedbrud 
o. lign. på en hurtig måde. Den har været i brug et par gange her i foråret og virker efter hensigten. 
Desværre er mobilnumre tilhørende virksomheder ikke automatisk med, lige som hemmelige 
numre heller ikke er.  

              Men alle kan tilmelde sig via vandværkets hjemmeside eller henvendelse til bestyrelsen.    

              Vi vil i den kommende tid opfordre forbrugerne til dette, så ordningen er så effektiv som muligt. 

- Det er nu muligt at tilkøbe Waterdisplay:  en enhed til aflæsning af egen vandmåler, så man har 
mulighed for at følge forbrug og uregelmæssigheder på måleren. Det brugervenlige er på størrelse 
med en stor mobil telefon. Det koster 1000 kr. plus evt. antenneledning på 2,0 (312,50 kr.) eller 7,5 
m (437,50 kr.) Denne kan bestilles hos kassereren som koder den ind til den aktuelle måler. 

 

              

 Fremtid: 

Stern på værket påtænkes skiftet til eternit/ vedligeholdelsesfri. Og der skal repareres lidt på fuger i 
murværket.    

Vi skal have ny vandværkspasser, John har valgt at stoppe efter 30 år på posten og over 40 år i bestyrelsen. 

Han skal have en stor tak for det arbejde han har lagt i vores fælles vandforsyning.  
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