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Bestyrelsen
FORMAND
Knud Erik Petersen, Bygmarksvej 15 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 11 96 Mobiltlf.: 20268237 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
Per Eigil Petersen, Rugmarksvej 13 Skrydstrup
Tlf.: 74 54 35 10 Mobiltlf.: 30560169
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 2011
Måleraflæsningen og indberetningen til sydenergi var lidt bedre i 2011. Som noget nyt
kunne indrapporteringen kun gøres med telefon eller computer til sydenergi´s hjemmeside.
69 forbrugere fik ikke aflæst måleren senest 30 sep 2011 og fik tilsendt rykkere med ny
skæringsdato 12 oktober 2011.
Derefter var der 20 som ikke havde reageret. 6 fik aflæst måleren ved vandværkets
foranstaltning og 14 blev skønsmæssigt ansat til samme forbrug som året før.
Disse 20 forbrugere betaler gebyr jf. takstblad for manglende aflæsning.
Bestyrelsen har været behjælpelig med at indrapportere for enkelte forbrugere der ikke
kunne få indrapporteringen sendt af sted.
Bestyrelsen appellerer til at forbrugerne tager den årlige aflæsning alvorlig og således
hjælpe med til at afvikle aflæsningen mindre omkostningskrævende.
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Vedligeholdelsesarbejder
I det forløbne år har vi ikke haft ledningsbrud, men grundet den strenge vinter i
januar var der to forbrugere, hvor målerne frøs og stoppede vandforsyningen. Begge
målere var placeret i udhus som ikke kunne holdes frostfrit. Målerne blev skiftet og
forbrugerne betalte både måler og skiftning.
I maj måned havde vi stort eftersyn på vandværket og fik rentvandsbeholderen renset
og desinficeret ligesom udfældningsbassinet blev tømt for slam.
I maj foretog vi også en omlægning af vandforsyningen til N.Juhlerstoft 12 som er en
udlejningsejendom og ikke havde tryk nok til samtlige lejligheder.
I september blev der udskiftet ca. 160 meter eternitrør på den østlige side af Hørløkkevej
fra nr. 24 til 38, hvor ledningen løb igennem forbrugernes forhaver, efter en omlægning
af Hørløkkevej, for en del år siden. Den ny ledning er nu lagt ned i fortovet med stophaner
i rabatten.

Udskiftning af vandmålere
9 Maj 2011 blev der udtaget 13 målere til kontrol i parti 3 som udgør Bygmarksvej,
Gl. Bevtoftvej, Lilholtvej og Tværgade. 1 måler i partiet havde en minimal fejlvisning,
hvilket betyder at alle øvrige målere i partiet kan sidde 4 år mere inden næste test.

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 AGROLAB group og analyseresulaterne sendes
til vandværket, Haderslev Kommune samt embedslægeinstitutionen. Der er i år udtaget
4 forskellige prøver, 2 begrænsede, 1 almindelig og 1 udvidet prøve og ingen gav anledning
til bemærkninger.
Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside www.skrydstrupvandværk.dk.
Se under VANDKVALITET/Seneste kvalitetskontrol. Er der forbrugere der ønsker
yderligere oplysninger om analyserne rettes direkte henvendelse til bestyrelsen.

Placering af vandmålere
I forbindelse med måleraflæsninger og målerskift har vandværket konstateret, at en
del vandmålere er placeret uhensigtsmæssigt i skabe, mellem skabselementer, bag
hvidevarer og flere andre uheldige steder.
Bestyrelsen 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.”
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Økonomi
Skrydstrup Vandværk har fortsat en sund økonomi og bestyrelsen ser derfor ingen
grund til at forhøje driftsbidragene i 2012.
Der vil dog, som vi også informerede om i sidste års INFORMATION og på generalforsamlingen i marts 2011, ske en omlægning af driftsbidragene i 2012.
Dette sker for at imødekomme et ønske fra Haderslev Kommune om en anderledes
fordeling af det faste og det variable bidrag (40% fra fast bidrag og 60% fra vandforbrug).
Omlægningen sker ved at den faste årlige afgift nedsættes fra kr. 700,- til kr. 500,- og
samtidig hæves den variable vandafgift fra kr. 2,75 til kr. 4,00 pr. kubikmeter.
Ændringen vil være udgiftsneutral for forbrugere med et årligt ”normalforbrug” på
170 kubikmeter, samtidig med at mindre vandforbrugere vil få reduceret deres vandafgift
og større forbrugere vil få en forholdsvis højere vandafgift.
Hvis man ser bort fra den årlige indeksregulering, er tilslutningsafgifterne fastholdt på
samme niveau som i 2011.
Alle takster fremgår i øvrigt af vedlagte takstblad for 2012.
Vandværkets årsregnskab og budget kan ses på vandværkets hjemmeside.

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.

Generalforsamling
Generalforsamlingen år 2012 forventes afholdt fredag den 16 marts 2012 kl. 1930.
Indkaldelse vil blive bekendtgjort i en ugeavis og på vandværkets hjemmeside.

