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Der er meget fokus på rent vand i øjeblikket, og vi læser desværre ofte om vandværker
der har svære problemer, og måske ligefrem må lukke boringer pga. forurening.
Vi har valgt at være på forkant med udviklingen og har derfor netop gennemført en
række omfattende vandanalyser af vore vandværker og boringer, hvor vandet er blevet
testet for ikke mindre end 300 forskellige pesticider/stoffer udover de mange andre ting
vi løbende kontrollerer. Resultatet var positivt, dog var der et enkelt hvor grænseværdien
på 0,1 mikrogram/liter var overskredet og viste 0,13 mikrogram. Vi har fået
myndighedernes ord for at vi sagtens kan sende vandet ud i hanerne, og Styrelsen for
Patientsikkerhed oplyser da også, at vandet først er sundhedsfarligt ved en grænse på
over 300 mikrogram. Vi er dog med det samme gået i gang med at finde løsninger på
problemet, så vi kommer under grænseværdien også for dette stof.
Af større arbejder har vi i år færdiggjort udskiftningen af rør og stikledninger på Gl.
Nyrupvej og Lærkebakken, ligesom vi har lagt en ny forsyningsledning ned langs
Røsnæsvej på strækningen fra Elvervej og ud til Dyrehøjgaard. Vi har endvidere netop
færdiggjort nedlægning af en ny ledning på en strækning på Kallerupvej, således at vi
får etableret en ringforbindelse mellem os og Vollerup Strands Vandværk. Det sikrer
forsyningssikkerheden på begge vandværker.
Vi var godt i gang med at sættet nye elektroniske vandmålere op, da det viste sig at de
var fejlbehæftet. Det har også ramt andre vandværker, herunder Kalundborg Forsyning.
Fabrikanten har erkendt fejlen og betaler for udskiftning af disse målere. Vi har så valgt
i samme ombæring at lade de resterende målere udskifte, således at vi i løbet af 2019
forventer at alle omkring 1950 målere er udskiftet. Det betyder at det formentlig i år vil
være sidste gang vandmålerne skal aflæses manuelt af den enkelte forbruger, hvorefter
de vil blive fjernaflæst. Det gør det enklere for forbrugerne, og betyder også at vi hurtigt
kan gribe ind, hvis der er et pludseligt højt forbrug på en ejendom, og dermed indikation
på et ledningsbrud.
Vi har fortsat serviceaftaler med Brandsbjerg, Hvide Klint, Vollerup Strands-, og Ulstrup
vandværker, hvor vore to smede tager sig af løbende tilsyn og udførsel af nødvendige
service- og reparationsarbejder. Det kører godt og sikrer en optimal udnyttelse af
arbejdskraften til gensidig glæde.
Vores SMS-tjeneste kører godt og stabilt og omkring 1500 ud af vores ca. 1950
andelshavere er tilsluttet, og modtager besked ved fx lukning af vandet. Det er også ad
den vej der udsendes indkaldelse til generalforsamling samt besked om at fx dette
nyhedsbrev ligger på hjemmesiden. Det giver en betragtelig portobesparelse samt
optimal information af andelshaverne. Du kan vælge at få besked på SMS, mail eller
begge dele. Er du ikke tilmeldt endnu så kan du selv gøre det på hjemmesiden
www.hhvv.dk, under fanen ”information” og ”SMS-tjeneste”. De der ikke har
mobiltelefon vil fortsat få indkaldelse til generalforsamling samt tilsendt nærværende
nyhedsbrev med almindelig post.
Næste års generalforsamling holdes i løbet af april/maj måned 2019 i henhold til
vedtægterne. Følg med på vores hjemmeside www.hhvv.dk.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle

