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Vi afsluttede et meget stille år I vores, stadigvæk lille, vandværk. Der har
ikke været problemer med produktionsanlæg eller ledningsnet af nogen
art. Alle vores nyinvesteringer har fungeret fuldt tilfredsstillende. Der har
ikke været nogen reparationer på ledningsnettet. Der er ingen nye
forbrugere.
De sidste 132 målere er skiftet til radioaflæste målere, så det udsendte
aflæsningskort er fortid. Det tager ca. 4 timer, og 90 km. at køre rundt og
aflæse alle målerne.
Herrup Vandværk har, langs Bjergbyvej, forestået udførelsen at en ny, og
større, transmissionsledning mellem vore værker, så vi med sikkerhed kan
forsyne hinanden i nødstilfælde og ved planlagte arbejder. Herrup har
planer om en større renovering, som medfører nedlukning af deres
vandproduktionen i en periode. Vi har endnu ikke set nogen opgørelse
over projektet, som vi, efter aftale, skal dække med 60%. Vi har rykket.
Sidste års rumlerier om forhøjelse af taksterne blev ikke nødvendige. Vi
har rimelig med luft I likviditeten med de takster vi har, og har haft siden
2008. Også til forrentning og afdrag på kommunekreditlånet. Skulle
pengene begynde at hobe sig op, hvad de ikke må i flg. ”hvile i sig selv”
princippet, har vi mulighed for ekstraordinære afdrag.
Vi har i året oppumpet 128.365m3, brugt 3380m3 til filterskyl, udpumpet
124.985m3 og solgt (summen af 364 målere) 123.484m3
Differencen på 1.501m3 giver et ledningstab på 1,2%, som er ganske
tilfredsstillende lavt.
Vandets kvalitet er, som vi plejer at kunne sige, på toppen. Ingen
anmærkninger.

Vi har fået testet for det, lige nu, meget omtalte cloridazon, det viste ikke
måleligt.
Alt dette vand når ud til jer gennem 38,287km hovedledninger og
16,543km stikledninger.
Af nye tiltag indenfor økonomiens rammer, vi har i kikkerten kan nævnes:
Netværksopkobling af målerne. Dette giver os mulighed for jævnlige
aflæsninger, og dermed overvågning af jeres forbrug, så dyre vandspild
kan opdages og stoppes hurtigt. Vi har haft nogle uheldige tilfælde, hvor
spildet først er opdaget ved måleraflæsningen, og det er en træls
oplevelse, både for os og forbrugeren. Så derfor -- hold øje med jeres
måler. Der har allerede været nogle forespørgsler på, om overvågning er
noget vi kan tilbyde, foranlediget af forsikringsselskabers tilbud om rabat,
i så’ tilfælde.
Vi kan også have god gavn af flere skyllehaner, placeret i yderenden af
hovedledningerne. Det er i øjeblikket ret besværligt at foretage
udskylninger. Vi har faktisk kun 3 kommunale brandhaner at skylle fra.
Den store rentvandstank er 10 år gammel, og skal tømmes og rengøres.
Dette gøres her i sommerhalvåret, på egen foranledning.
Trykstationen på Skovhus trænger til renovering. Den er i en brønd som vi
jævnligt får overfladevand i, og nogen gange er pumpen druknet. Den skal
flyttes op i et hus over jorden, som ved de andre trykstationer. Ved
samme lejlighed fornyes pumpe, automatik og overvågning.
Dette var i hovedtræk oplevelserne i 2017.

