Hjorthøj vandværk
Årsberetning 2020

Vandforsyningsafdelingerne
Trøjeløkke vandværk har udpumpet 31863 m3
Trøjeløkke vandværk har stadig 3 boringer, der overskrider pesticidet NN-dimethylsulfamid (DMS)
værdierne. Boringerne svinger fra 0,11-0,20 hvor grænseværdien er 0,1 mikrogram/l. Vi har
etableret en ledning fra Hjorthøj vandværk til Trøjeløkke vandværk, således at vi kan blande
vandet. Vi sender nu vand ud til andelshaverne med DMS under grænseværdien.
Hjorthøj Vandværk har udpumpet 142513 m3
Der er opsat områdemålere på Lynggårdsvej. Der er områder på Smedehaven og Stendyssevej
Hjemmesiden er opgraderet.

Boringer
Hjorthøj vandværk følger udviklingen mht. saltindhold, nitrat, sulfat, hydrogenkarbonat,
magnesium og pesticider. Der bliver taget prøver en gang årligt. Boringerne på Trøjeløkke er faldet
til ro og har ikke længere faldende vandstand i ro.
Den ny vandindvindingstilladelse er på vej.

Vandforbrug
Der er pumpet 174.376 m3 op, men kun solgt 145.824 m3. Noget af det store spild skyldes brud på
ledningen fra Røsnæsvej op til Lynggårdsvænget, hvor ledningen efter opfyld af området lå ca. 6m
nede i jorden. Derfor var vandet ikke kommet op.

Vandanalyser
Vandanalyserne ligger på vandværkets hjemmeside hhvv.dk
Der er i 2020 taget ekstraordinært mange prøver for at følge udviklingen af DMS

Elektroniske målere

Vandværket aflæser alle målere til indberetning til Kalundborg Forsyning til Nytår. Vi aflæser også
målerne hver 3die måned for at følge vandforbruget. Der bliver i denne forbindelse fundet målere,
der ikke har stået stille i 24 timer, hvilket er tegn på lækage. Andelshaveren for besked. Men det er
stadig jeres egen ansvar at få tjekket jeres forbrug.
Husk altid at lukke for vandet når I forlader huset i længere tid.

Vagttelefon
Den nye ordning med vagttelefon virker godt. Andelshaverne har forstået at trykke sig videre til de
forskellige funktioner. Det er vigtigt i forhold til at anmelde vandbrud udenfor den normale
arbejdstid, Det er formanden, der har vagttelefonen. Vi har fået nyt teleselskab, der hedder
Flexfone. De har bedre dækning end Telenor.

Restancer
Hjorthøj vandværk er gået med i et samarbejde med Kalundborg Forsyning, der bruger
advokatfirmaet Kredinor. De rykker i første omgang for betalingen hos andelshaverne, derefter
bliver der lukket for vandet.

BNBO, Borings Nære Beskyttelses Områder
Kalundborg Vandråd og Kalundborg kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et oplæg
til fælles betaling af erstatninger til landmændene for tabt indtægt på den jord, der skal udlægges
til beskyttelse af boringer. Tanken er at alle vandværker indbetaler til en fælles kasse, hvorfra
erstatningerne betales. Det bliver en BNBO-afgift på kr. 1-1.5/m3 solgt vand. Dette beløb vil blive
opkrævet hos andelshaverne.

Arbejder i 2020
Der er udskiftet 25 an boringsbøjler og sat målerbrønde.
Der er lagt vand ind til 3 nye andelshavere
Der er flyttet en målerbrønd på Dyrhøjgård pga. den nye cykelsti
Der er omlagt hovedledning på Røsnæsvej/Charlesvej
Boringerne på Golfbanen og Sandskrænten er blevet etableret med rå vandstation over jorden
Ny ledning fra Trøjeløkkevej til Røsnæsvej 58A er lagt

Et brud på Solbjergvej udviklede sig til et større ledningsarbejde, hvor der blev lagt ny
hovedledning til de 5 nederste huse.
Der er lagt ny hovedledning i bunden af Slugten, da den gamle hovedledning blev ved med at blive
revet over af plastisk ler.
Der har været 6 reelle brud
Der er skiftet 2 område målere på Poppelbakken

Blødgøringsteknikker/afkalkning
Bestyrelsen er stadig opmærksom på, hvad der sker på markedet. Sven Gabe har været på webseminar for at vi kan blive klogere. Der sker ikke rigtigt noget på området. De nuværende løsninger
er ret omfattende og vil koste flere millioner.

Nye biler
Smedene har fået nye biler. Det blev Ford denne gang

Husk at melde Jer til vandværkets SMS-tjeneste
Husk at lukke for vandet på hanerne omkring måleren, hvis i skal være væk i længere tid

