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Beretning for 2017
Sidste år ved den her tid manglede vi stadig at få gjort vandværksgrunden færdig. Der kom
da endelig en tør periode, og grunden blev gjort færdig med beplantning og flisebelægning.
Det var entreprenør Erik Pedersen der stod for arbejdet.
I forbind. med at vi har fået overdraget boringen i Li. Sjørup, skulle vi have en masse aftaler
på plads. Resten af foråret gik med møder og forhandlinger for at få styr på det lovpligtige,
inden vi kunne komme videre med boringen. Der blev prøvepumpet i 7 døgn med 30m3 i
timen, for at afprøve boringen og kontrollere at vandkvaliteten var i orden. Heldigvis var
vandkvaliteten god, og ingen pesticider, og der er nu søgt indvindingstilladelse.
Ligeledes har vi fået undersøgt de i brug værende boringer for pesticidet desphenylchloridazon, heldigvis uden at der blev fundet spor af stoffet.
D. 11-9 var vi knap så heldige med vandkvaliteten. Der blev konstateret coliforme bakterier
og forhøjet kim tal i en vandprøve taget ved en forbruger. Det udløste omgående et
kogeforbud, som så skulle formidles ud til forbrugerne. Vi erkender varslingen kunne have
været bedre, men håber samtidig at det ikke er noget vi bliver dus med. Vi arbejder på en
SMS service, så vi bedre kan kontakte forbrugerne ved forurening eller brud.
Forureningen denne gang skyldes dog en dårlig installation ved en forbruger, men for at
imødekomme en forurening på vandværket har vi købt et UV-anlæg. UV-anlægget kan
dræbe bakterier og lign., inden vandet kommer ud til forbrugerne. Anlægget monteres i
nærmeste fremtid.
Voer Vandværk har også skulle finde en nødforsyning. De nærmeste rør var Ørsted
Vandværks som ligger på Stenaltvej. Der blev gravet en ledning ned over marken til
vandværket på Voerfærgevej. Voer Vandværk har betalt for hele projektet, og skal ligeledes
betale drift og vedligehold af rørstrækningen.
I de senere år har der været en del utætheder på Mosevænget. I forbind. med udskiftning
af fjernvarmerør her i september, blev vandrørene også udskiftet. Ellers har der kun været
et par småbrud på stikledninger, men ingen store brud i 2017.
Vandmålerne skal udskiftes, startende med 300 stk. i år. Der er kommet nogle elektroniske
ultralydsmålere på markedet. De er selvfølelig noget dyrere end de mekaniske, men de kan
så sidde i 16 år. De har indbygget lækageovervågning og er fjernaflæste + andre fordele. For
at finanser hele målepakken, er bestyrelsen blevet enig om at indføre en målerleje på 100
kr. pr. måler, med start 1-1-2018.
Her ved årets udgang forsynede Ørsted Vandværk 858 målere, en tilgang på 1 (= et nyt hus i
Ørsted) som har brugt 108 114 m3 vand som er 5105 m3 mindre end året før. Her til slut vil
jeg bare sige tak til bestyrelse, kollegaer, revisor for samarbejdet i det forløbne år.

