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I dette år har vi primært fokuseret på en fornyelse af forsyningsledningen til Nobisvej og
Gillelejevej syd.

Fornyelser af ledningsnettet.
På grund af talrige brud på forsyningsledningen fra Annasvej til Gillelejevej 1, syd for
Frederiksværksvej, har vi foretaget en fornyelse af denne del af forsyningsnettet:

Fornyelse af
forsyningsledning for
Esbønderup Skovhuse
Vandværk, efteråret 2007
Gammelt ledningsnet vist i
blå farve

Fase 2.
•Stikledninger til
berørte parceller blev
etableret fra den nye
hovedledning med
udvendig målerbrønd på
matriklen, ca.1 meter fra
skel. Målerbrønden blev
tilsluttet den gamle
stikledning, og
tilslutningen til den
gamle hovedledning
tilproppet.

Fase 1.
•Ny Hovedforsyningsledning
(Ø110) blev underboret Fra
Annasvej langs Frederiksværksvej
og Gillelejevej syd til målerbrønd
i skoven.
•Ledningen blev forbundet
paralelt, så der var vand i både
den gamle og nye ledning.

Fase 3.
•Den gamle
forsyningsledning blev
afproppet ved
parkeringspladsen, og
Hovedledningen til
Gillelejevej nord blev
tilsluttet gennem en
målerbrønd. En ny
forsyningsledning blev
underboret ved den gamle
landevej

Før hele entreprisen er færdig mangler vi dog et par løse ender, som vi får afsluttet så snart
tiden og økonomien tillader det:

Fase 4.
•Vi mangler at få tilsluttet
Bakkesvinget og brugerne
på den gamle landevej

Driftsforstyrreleser siden sidst:

Fase 5.
•Til sidst skal vi have fornyet
forsyningsledningen til beboerne
på Frederiksværksvej vest

Reparationer på vandværket. Sidste år investerede vi i en ny afgangsmåler (ses herunder).
I år har vi så investeret i en ny kompressor til at holde trykket oppe i hydroforen.

Vi har fået installeret
afgangsmåler og en
ny kompressor til
hydroforen

Økonomi. Det forgangne år har været præget af store udgifter til fornyelse af leningsnettet:
Opsyn
Administration
Reparation

Indtægter

Fornyelse
Skat og afgifter
Kubikmeter afgift
Faste afgifter
Gebyrer mv

Udgifter 2007/2008
I alt 1.103.000 kr

Vandanalyser
Forsikringer +
kontingenter
El

Jeg vil igen i år sige tak for godt samarbejde med bestyrelsen (kasserer Kim Oreskov, Keld
Olsson, Klaus Karkov og Kaj Aksel Witt), med vandværksbestyrer Mogens Pedersen,
forhenværende formand Hans Otto Olsen (for hjælp med vandanalyser) og entreprenør Svend
Erik Nordby.
Med venlig hilsen

Mogens Kilstrup, Formand

