
 

Velkommen 

Praktiske ting 

Vi skal have valgt en dirigent  John) 

 

Beretning 

Vi har pumpet 39280 m3 ud i byen, det er 220 m3 mindre end sidste år. 

Så har vi fået en ny andelshaver på Stidalsvej 3 B 

I februar fik vi vores webkort ( Forklar!), som først virkede korrekt efter 3 

mdr. 

Samme måned fik vi første sending af el-måler + udstyr til aflæsning. 

Vi fik Geopartner til at tinglyse vores ledninger på fremmed jord 4 

steder. 

Det tog 6 mdr. 

Der er monteret en sikkerhedsventil mellem filtrene. 

Anden sending målere i efteråret og alle 300 målere er monteret. De 

sidste bliver monteret april 2018. Herefter kan vi aflæse alle målere 

elektronisk.   

 

Frans Halladin ville gerne have en ny stikledning til  Skellerupvej 28 

Jeg var sammen med Henning på besøg med stophanesøger uden held 

men efter en  samtale med Harry i nr. 26, fandt vi ledningen som går 

over skellrupvej 

I slutningen af året fik vi henvendelse fra Cunstracta, som er rådgivene 

firma for SKELLERUPTOFTEN. 

Prisen var for høj, så de henvendte sig til  SIK Miljø afd. det var  op til jul 

og sluttede der. 



Det gav et større arbejde først i 2018, men takstbladet er godkendt  af 

miljø afd. 

 

Den nye drikkevandsbekendtsgørelse er der ingen der er glade for f.eks. 

taphane/ledningsnet. Der skal tages en prøve mere , hvor de tager en 

direkte fra vandhanen uden at vandet har fået lov til løbe. Der skal også 

tages 3 andre prøver til vores program. 

I august blev der visse steder i landet fundet pesticidrester i 

drikkevandet, men det er kun, hvor der dyrkes roer og rødbeder.Man 

skulle drikke mængder af vand  i mange år hvor det så måske kunne 

være farligt. 

 

Jeg vil lige fortælle om alle de tiltag, som det offenlige forlanger af os: 

Indberetning om boringstatus, hvert år i GEUS. 

Møde om kontrollister (Eurofins) alle vores vandprøver. 

Indberetning om alle de steder, der skulle tages prøver. 

 

Morten Madsen – Se bilag  1 

Ler er ledningsregisteret hvor vi viser hvores ledninger ligger, men 

inden 2022 skal alle vandværker have deres digitaliseret, og vi skal 

svare på en forespørgelse inden for 2 timer (umugligt) 

  

Vedr. Skelleruptoften så startede de mandag d. 19-3 med at lægge 

vandrør ned. 

 

Skærbækvej 19 + Smingevej 11C har bestilt vand i 2017 (de  er monteret 

2018) 

Tak til bestyrelsen --- 

Tak til dirigenten!! 


