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Information fra Skrydstrup Vandværk 2012.

Vandværkets bestyrelse
Vandværkets bestyrelse består af:
Formand:
Steen Zaulich
Ribevej 30
74540572/23316202

Næstformand:
Finn Hansen
Rugmarksvej 17
74540148/40624738

Sekretær:
Per Petersen
Rugmarksvej 13,
74543510/30560169

Bestyrelsesmedlem:
Niels Schneidereit
Rugmarksvej 20,
74540834/20197864

Kasserer:
Jan Petersen
Rugmarksvej 32
74540619/20126998

Ledningsbrud
Hvis du opdager et ledningsbrud bedes du rette henvendelse til vandværket på tlf. 21974045, eller til et af
bestyrelsesmedlemmerne.
Vandværket
Skrydstrup Vandværk er et interessentselskab, der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes op af 2
boringer, der er placeret på vandværkgrunden. På vandværket bliver grundvandet beluftet og filtreret, hvorefter
det pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.
Måleraflæsning 2012
En del forbrugere fik ikke aflæst deres målere rettidig og nogle indberettede overhovedet ikke deres
måleraflæsning til Sydenergi.
Bestyrelsen appellerer til at forbrugerne tager den årlige aflæsning alvorlig og således hjælper med til at afvikle
aflæsningen smidig og mindre omkostningskrævende.
Vandkvalitet
Kontrol med vandkvaliteten udføres efter Miljøministeriets bek. nr. 1449 og i henhold til kontrolprogram
udarbejdet af Haderslev Kommune.
Vandværket leverer godt vand, der generelt overholder gældende krav til godt drikkevand. Vandprøverne
analyseres af Agrolab, og analyseresultaterne sendes til vandværket, kommunen og embedslægeinstitutionen.
Seneste analyse er foretaget 7. november.
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Analyseresultaterne kan til enhver tid ses på vandværkets hjemmeside - http://skrydstrupvandværk.dk, se
under VANDKVALITET/Seneste kvalitetskontrol. Herfra linkes også til FVD’s hjemmeside, hvor det er muligt at
læse mere om hvordan man læser en vandanalyse.
Vedligeholdsarbejder
Vi har udbedret et par ledningsbrud i det forløbende år. Vi har udskiftet nogle hovedventiler på ledningsnettet,
og foretager løbende vedligehold på vandværket. På vandværket er alarmsystemet blevet udskiftet, ligesom der
er installeret indbrudsalarmsystem. Vi fører ugentlig driftskontrol på vandværket, og evt. uregelmæssigheder på
vandværket resulterer i en alarm, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne, så der kan gribes ind ved driftssvigt.
Vandværkets fremtid
Drift af et vandværk er i realiteten drift af en fødevarevirksomhed. Der er en række krav til vandværket omkring
drift, hvilke analyser der skal foretages, o.m.a. Forbrugerne skal til stadighed have rent og godt drikkevand i
hanerne.
Pga. af den arbejdsbyrde der efterhånden ligger bag driften af vandværket, overvejer bestyrelsen pt.
alternativer til den drifts- og selskabsform vi kender i dag: måske vil det være hensigtsmæssigt at fusionere med
et andet vandværk, købe vandet hos et andet vandværk eller sælge aktiviteterne til et andet vandværk. Hvis
bestyrelsen har et forslag til væsentlige ændringer for vandværkets fremtid, vil et forslag blive fremlagt på
generalforsamlingen. Det vil således være generalforsamlingen og ikke bestyrelsen der beslutter om der skal ske
ændringer.
Generalforsamling
Generalforsamlingen 2013 forventes afhold 22.03.2013 på Skrydstrup Forsamlingsgård. Indkaldelse vil blive
bekendtgjort i en ugeavis og på vandværkets hjemmeside.
Hjemmeside
På www.skrydstrupvandværk.dk kan du finde en række oplysninger om vandværket, og via mail komme i
kontakt med bestyrelsen. Hvis du har spørgsmål som du ikke finder svar på via hjemmesiden er du meget
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Økonomi
Vandværket har forsat en sund økonomi. Da vi er nødt til at købe assistance til pasning af vandværket, ser
bestyrelsen sig nødsaget til at forhøje visse takster. Alle takster fremgår af takstbladet – se hjemmesiden.
Ligeledes finder du vandværkets årsregnskab og budget på hjemmesiden.
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