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Hermed modtager du årets information fra Skrydstrup Vandværk. Der er
yderligere oplysninger om vandværket, vandkvalitet og meget mere på
vandværkets hjemmeside www.skrydstrupvandværk.dk.
Vandkvalitet
Vandværket leverer godt vand, der overholder gældende krav til godt
drikkevand.
Kontrol med vandkvaliteten udføres efter Miljøministeriets bek. nr. 1449 og i
henhold til kontrolprogram udarbejdet af Haderslev Kommune.
Vandprøverne analyseres af Agrolab, og analyseresultaterne sendes til
vandværket, kommunen og embedslægeinstitutionen. Seneste analyse er
foretaget 28. juni 2013.
Analyseresultaterne kan til enhver tid ses på vandværkets hjemmeside, 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.
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Aflæsning af vandmålere 2013
Måleraflæsningen for 2013 er rykket til december. Dette skyldes et ønske om
at få aflæsningen til at følge kalenderåret og således følge afregningen for
spildevand, som er baseret på vandforbruget.
Vedligeholdsarbejder
Vi har udbedret et par ledningsbrud i det forløbende år. Der er foretaget
løbende vedligehold på vandværket.
Vi fører ugentlig driftskontrol på vandværket og eventuelle.
uregelmæssigheder på vandværket resulterer i en alarm, som sendes til
bestyrelsesmedlemmerne, så der kan gribes ind ved driftssvigt.
Driften af vandværket er blevet udliciteret – det er ikke længere et
bestyrelsesmedlem der passer vandværket, men det er derimod Provas, der
efter regning, udfører driftskontrol på værket.
Vandværkets fremtid
På generalforsamlingen i marts 2013, blev der orienteret om, at bestyrelsen
ønsker at overdrage vandværket til en professionel driftsvirksomhed på
vandværksområdet. Bestyrelsen har således ført forhandlinger med Provas
om overtagelse af Skrydstrup Vandværk. Det har medført en række
undersøgelser af vandværkets forhold inden for det tekniske, men også
indenfor det økonomiske område. Undersøgelserne og drøftelserne har ført
til, at Provas anser Skrydstrup Vandværk for et teknisk godt og velfungerende
vandværk. Ligeledes anser Provas vandværkets økonomi som sund. Provas
bestyrelse har på et bestyrelsesmøde 5. november på det grundlag besluttet,
at Provas er parat til at overtage Skrydstrup Vandværk såfremt en beslutning
herom kan opnås på Skrydstrup Vandværks kommende generalforsamling.
Altså, efter en eventuel godkendelse af forbrugerne i Skrydstrup og jævnfør
gældende vedtægter (vedtægterne kan findes på hjemmesiden). Vi skal nu
have de præcise betingelser aftalt og herefter bliver forbrugerne orienteret
på et møde som vi forventer afholdt 21. januar – invitation vil senere blive
udsendt.
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Generalforsamling
Generalforsamlingen 2014 afholdes 7. marts 2014 på Skrydstrup
Forsamlingsgård. Indkaldelse vil blive bekendtgjort i en ugeavis og på
vandværkets hjemmeside.

Ledningsbrud mv.
Skrydstrup Vandværk har som omtalt en driftsaftale med Provas. Det
betyder, at du skal henvende dig til Provas i tilfælde af ledningsbrud,
manglende vand mv. Provas kan kontaktes på 73520520 eller
info@provas.dk. Provas kan kontaktes på ovennævnte telefonnummer 24
timer i døgnet.
Du er også altid velkommen til, at kontakte Skrydstrup Vandværk på telefon
21974045 eller skpvand@hotmail.dk
Vandværkets bestyrelse består af:
Formand
Næstformand
Steen Zaulich
Finn Hansen
Ribevej 30
Rugmarksvej 17
6500 Vojens
6500 Vojens
74540572/23316202
74540148/40624738
Sekretær
Per Petersen
Rugmarksvej 13
74543510/30560169

Bestyrelsesmedlem
Niels Schneidereit
Rugmarksvej 20
74540831/20197864
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Kasserer
Jan Petersen
Rugmarksvej 32
6500 Vojens
74540619/20126998
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