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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 19 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 2009
Måleraflæsningen og indberetningen til sydenergi var igen mangelfuld. Lige som
sidste år var der ikke noget i vejen med indrapporteringssystemerne, men der var igen
50 forbrugere der fik tilsendt en rykker. 28 reagerede heller ikke på rykkeren og fik så
aflæst måleren af vandværket, og kom således til at betale gebyr for manglende aflæsning
jf. takstbladet. 8 fik sat forbruget fiktivt i forhold til sidste år da de ikke kunne træffes.

Vedligeholdelsesarbejder
I det forløbne år har der været 4 ledningsbrud som alle blev hurtigt opdaget og repareret, hvilket gav et forholdsvis lille vandspild. Yderligere er der udskiftet 3 store vitale
stophaner, 2 på Hørløkkevej og 1 på Vesterled.
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Vandkvalitet
Kontrol med vandkvaliteten udføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 og i
henhold til kontrolprogram som er udarbejdet af Haderslev Kommune.
Vandværket leverer godt og sundt vand, der generelt overholder gældende krav til godt
drikkevand. Vandprøverne analyseres af Eurofins Miljø A/S og analyseresulaterne sendes
til vandværket, Haderslev Kommune samt embedslægeinstitutionen. Der har i årets løb
været overskridelse på kimtal, hvilket antages at være en analysefejl, da kontrolprøve ikke
viste forhøjet kimtal. Seneste analyse viste en mindre overskridelse af vandets indhold af
ammonium, hvilket har medført at vandværkets iltningsproces er blevet kontrolleret og
justeret. Vandværket forventer at værdierne er i orden efter næste analyse.
Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside www.skrydstrupvandværk.dk.
Se under VANDKVALITET/Seneste kavlitetskontrol. Er der forbrugere der ønsker
yderligere oplysninger om analyserne rettes direkte henvendelse til bestyrelsen.

Økonomi
Skrydstrup Vandværk har fortsat en god og stabil økonomi og bestyrelsen har besluttet at
fastholde driftsbidragene i 2010 på samme niveau som i 2009 (se vedlagte takstblad).
Tilslutningsbidragene er alene blevet indeksreguleret. På anmodning fra kommunen er
bestyrelsen p.t. i gang med at se på fordelingen af de faste og de variable driftsbidrag og det er
muligt at der kommer en ændring til fordelingen, som dog tidligst vil træde i kraft fra 2011.
Vandværkets årsregnskab kan i øvrigt ses på vores hjemmeside (www.skrydstrupvandværk.dk)

Hjemmeside
www.skrydstrupvandværk.dk
På hjemmesiden vil man kunne finde information om bl.a. aktuelle aktiviteter, vand-takster,
vedtægter, regulativer, regnskaber og analyser. 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.
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UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE
20 April 09 blev der udtaget 13 målere til kontrol i parti 4 som udgør Havremarksvej,
Hørløkkevej, Hvedemarksvej og Nymarksvej. Enkelte målere i partiet havde en minimal
fejlvisning, hvorfor alle øvrige målere i partiet skal skiftes inden 1 år. Udskiftningen er
startet i november og slutter 31/12-09.
19 Oktober 09 blev der ligeledes udtaget 13 målere til kontrol i parti 5 som udgør Ribevej
N. Juhlerstoft og Vesterled. Også her havde enkelte målere en fejlvisning og her udskiftes
alle øvrige målere i partiet i begyndelse af 2010.
I 2010 vil der blive udtaget 13 målere til kontrol i parti 2 som udgør Møllebakken og
Bjergvang.

Placering af vandmålere
I forbindelse med måleraflæsninger og målerudskiftning har vandværket konstateret,
at en del vandmålere er placeret uhensigtsmæssigt i skabe, mellem skabselementer, bag
hvidevarer og flere andre uheldige steder.
Vandværket vil i denne forbindelse gøre opmærksom på Regulativ for I/S Skrydstrup
Vandværk afsnit 9.3:
”Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.”

Generalforsamling
Generalforsamlingen år 2009 forventes afholdt fredag den 12 marts 2010 kl. 1930.
Indkaldelse vil blive bekendtgjort i en ugeavis og på vandværkets hjemmeside.

