Vandforsyningen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen d. 16. Maj 2016.
Orientering om vandværkets forhold.
Der er nu 273 vandaftagere fra Fynshoved Vandforsyning i år 2016. Der er tilkommet 2 nye forbrugere. Velkommen
I det forløbne år har det været i kortvarigt udfald i Dalbys forsyning, der ellers har været stabil og af god kvalitet.
På vores vandværk var der ”alarm” d. 12/01 for vandsvigt, pga en brækket kompressor krumtap. Da renvands tanken
nu var næsten tom, benyttes lejlighden til inspektion af Aquatex fra Lindø. Det er 3 år siden. Aquatex fandt tilstanden
god, men anbefalede en ”coating” af overfladerne.
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Alt vand er leveret fra Dalby Vandværk. Leverancen har i det forløbne år været på 10.430 m til forbrugerne mod
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12.266 m i 2014, hvilket er et mindre forbrug på 1.836 m .
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Som nævnt har vi modtaget 10.430 m fra Dalby, men vi har kun registreret et samlet forbrug på 10.271 m . Det er et
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spil på 159 m , hvilket svare til 1,5 %. Men det er betydeligt mindre end sidste år, som var på 1.964 m³.
I følge myndigheds krav har vi i 2014 udskiftet vandmålerne på Alpehau og Hulvej, da målerne er 6 år gamle. I 2015
har vi udskiftet de resterende måler, 180 måler. Dette giver os en hel ny situation, da målerne er elektroniske og kan
aflæses af en forbipasserende måleaflæser. Dermed bliver der rigtig god kontrol af forbruget, som allerrede har givet
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pote. Som sagt er vores spild på kun 159 m
De månelige aflæsninger har påpeget lækager hos 3 af forbrugerne. Disse er som en uforpligtende service blevet
adviseret og lækagerne er stoppet,
Men anbefalingen går stadig på at lukke for ventilerne i målerbrønden ved bortrejse.
Der er foretaget vandprøve d. 21. Mar. 2016 på Dalby Vandværk og d. 30. Mar. 2016 på vores ledningsnet.
Resultaterne er at kravene er over holdt og dermed meget tilfreds stillende. Kan beses heroppe og på hjemmesiden.
Det giver anledning til at gøre opmærksom på Nyhedsbrevet på vores hjemme side. Når der foretages service
arbejde på ledningsnettet, adviseres der via dette Nyhedsbrev. Dem der ikke har computer, kan oplyse deres mobil
nummer. Så bliver de inkluderet på en SMS liste. Der er nu 2 medlemmer på listen.
Vi har en fin aftale med Kerteminde Forsyningen angående aflæsning af vandmålere. Fynshoved Vandforsyning
foretager aflæsningen elektronisk, som således overdrages til Kerteminde Forsyning for beregning af spildevands
afgiften.
Derved er selvaflæsnings kortet afskaffet. Derfor ingen hovedpine. Som Seebach synger: ro på. Men har man lyst til
at følge sit vandforbrug, kan man anskaffe en enhed til lokal fjernaflæsning af vandmåleren
Vandsam.
Der har ikke været afholdt et års møder. Næste års møde for 2016 er endnu ikke fastlagt.
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Vandsams samlede forbrug i 2015 har været på 32.399 m mod 35.118 m i 2014, et mindre forbrug på 2.719 m .
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Årsforbruget er vel under de 37,000 m , vi har til rådig.
Kerteminde Forsyning og de private vandforsyninger i kommunen har afholdt møde i Vandrådet d. 21. April. 2016.
Mødet drejer sig om en Vandforsyningsplan i Kerteminde kommune. Ligeledes om de individuelle vandværkers drift.
Langø Strand og Langø Huse Vandværk
Langø Strand Vandværk er nu overgået til Kerteminde forsyning. Det har der været arbejdet på nogle år. Da man ikke
kunne finde en fornuftig pasnings ordning af værket, har man valgt denne løsning.
Langø Huse er et mindre vandværk eller rettere forsyning på kun 38 forbruger. De er nu også overgået til Kerteminde
Forsyning, da eventuelle udgifter vejer tungere på den enkelte med så få forbruger.
Det var det. God sommer og pas på Vandet.

