BESTYRELSEN
FORMAND
Knud Erik Petersen, Bygmarksvej 15 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 11 96 E-mail: skpvand@webspeed.dk
NÆSTFORMAND/KASSERER
Jan T. Petersen, Rugmarksvej 32 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 06 19 Mobiltlf.: 20126998
SEKRETÆR
Steen Zaulich, Ribevej 30 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 05 72 Mobiltlf.: 23316202
BESTYRELSESMEDLEM
Henning Gøttsche, Bygmarksvej 17 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 23 72 Mobiltlf.: 29217845
Finn Jess Hansen Rugmarkevej 17 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 01 48 Mobiltlf.: 40624738

LEDNINGSBRUD
Hvis nogen opdager et ledningsbrud rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Såfremt ingen bestyrelsesmedlemmer træffes, rettes henvendelse til:
VVS SØBERG Hammelev, Vojens
Tlf.: 70226160 E-mail: voj@soeberg.dk

Måleraflæsning år 2008
Måleraflæsningen og indberetningen til sydvestenergi er stadig mangelfuld. I år var der
ikke noget i vejen med indrapporteringssystemerne, men 58 forbrugere fik tilsendt en rykker
da de ikke havde indberettet til tiden. 28 reagerede heller ikke på den udsendte rykker, hvorfor
de har betalt gebyr for manglende aflæsning jf. takstbladet. 9 har fået sat forbruget fiktivt til
samme forbrug som 2007. Det kan kun blive bedre til næste år.

Vedligeholdelsesarbejder
Der har i årets løb kun været et enkelt ledningsbrud på Vesterled. Derudover er der skiftet
et par hovedstophaner. Ved vandværket har vi fået indhegnet rentvandsbeholderen.

VANDKVALITET
Vandværket leverer godt og sundt vand der overholder gældende krav til godt drikkevand.
Drikkevandets kvalitet kontrolleres af EUROFINS og denne orientering sker som følge af
krav, stillet i bekendtgørelse for vandkvalitet fra 17 okt 2001.
Resultatet af analyserne tilsendes direkte fra EUROFINS laboratorium til Vandværket,
Sundhedsstyrelsen og Haderslev Kommune.
I 2008 er der, i henhold til analyseprogram opstillet af Haderslev Kommune, foretaget 5
analyser af drikkevandet. Ingen gav anledning til bemærkninger.
Vandbehandling: Råvandet (grundvandet) iltes og filtreres i 2 lukkede filtre før det sendes
ud til forbrugerne som drikkevand.
Vandets hårdhed er ca. 7 hvilket kan betegnes som blødt vand.
Er der forbrugere der ønsker yderligere oplysninger om analyserne rettes direkte henvendelse
til bestyrelsen ligesom analyserne kan ses på vandværkets hjemmeside.

UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE
Medio april blev der udtaget 13 målere til kontrol fordelt på Rugmarksvej, Ærtevej og
Naffet. 2 målere af partiet havde en minimal fejlvisning, men udløser at samtlige målere
i dette parti udskiftes med nye målere inden for et år. Udskiftningen er startet i november.
I 2009 skal målerne i parti 4 (Havremarksvej, Hvedemarksvej, Hørløkkevej og Nymarksvej)
kontrolleres. Der udtages 13 vilkårlige målere fordelt på de 4 veje til kontrol. Er disse 13
målere i orden kan alle øvrige målere på disse veje få lov til at køre videre i yderligere 4 år
før der skal foretages ny kontrol.
Også parti 5 (N.Juhlerstoft, Ribevej og Vesterled) skal have 13 målere kontrolleret i 2009.
Såfremt 2 eller flere målere i partiet ikke består testen skal de øvrige målere udskiftes
inden et år fra prøvedatoen.
Beboerne på de anførte veje vil skriftligt blive orienteret når kontrollen skal finde sted.

Økonomi
Vandværkets økonomi er heldigvis ikke direkte påvirket af den aktuelle globale finanskrise.
Vi har fortsat en sund økonomi og forventer også at komme ud af 2008 med sorte tal på
bundlinien. Likviditeten er ligeledes tilfredsstillende og vi har derfor besluttet at fastholde
Driftsbidragene i 2009 på samme niveau som i 2008 (se vedlagte takstblad).
Tilslutningsafgifterne er også fastholdt på samme niveau når man ser bort fra den årlige
Indeksregulering. Vandværkets årsregnskab vil kunne ses på vores hjemmeside.

Hjemmeside
Skrydstrup Vandværk har her i december måned åbnet for sin nye hjemmeside på adressen
www.skrydstrupvandværk.dk
På hjemmesiden vil man kunne finde information om bl.a. aktuelle aktiviteter, vand-takster,
Vedtægter, regulativer, regnskaber og meget andet. Bestyrelsen kan kun opfordre til at besøge
Hjemmesiden og vi er selvfølgelig meget interesseret i at få tilbagemeldinger, hvis der er ting
man som forbruger mener kunne være relevant at få tilføjet hjemmesiden.
Fra hjemmesiden er det også mulig at komme direkte i kontakt med bestyrelsen.

Generalforsamling
Generalforsamlingen år 2009 forventes afholdt fredag den 20 marts 2009 kl. 1930.
Indkaldelse vil blive bekendtgjort i Budstikken og på vandværkets hjemmeside.

