Beretning for året 2016:
Et par mindre sprængninger og en del omlægninger:
Selv om vi har haft et par sprængninger, der har givet vandspild er det dog endnu ”et stille år”, hvor vi har kunnet
koncentrere os om at omlægge forsyningsnettet, således at vi har stadig færre ledninger, der er placeret i privat jord og
stadig flere ejendomme, der forsynes direkte fra offentlig vej.

Vær opmærksomme på spild:
Selv om det er ”en gammel traver”, så bedes alle være opmærksomme på, at alle kontrollere at vandinstallationerne er i
orden på den enkelte ejendom. Sørg for at der ikke er gamle byggeledninger eller andet der kan give anledning til spild.
Vær i sær opmærksomme på om der forekommer spild, der løber direkte i en kloak.
HUSK AT spild på privat grund afregnes direkte med den enkelte interessent, uanset om der er tale om ”målt” (efter
måler) eller ”ikke målt” (inden måler) spild. Omfanget af spildet er naturligvis ikke et problem, hvis det er ”målt”, men
vær opmærksom på, at der ikke kan eftergives afgifter for spild indtil 300m3.
Hvis der er tale om ”ikke målt” spild vil omfanget beror på bestyrelsens vurdering, men det fastsættes umiddelbart til
300m3 med mindre den enkelte interessent kan godtgøre, at spildet har været begrænset eller væsentligt mindre. Dette
gælder også i tilfælde, hvor ”tælleværket” i måleren er forsvundet eller ”sidder fast”.
Uanset om det er ”målt” eller ”ikke målt” spild er det en helt unødvendig udgift, hvor offentlige afgifter udgør langt den
største del.

Reparation og vedligeholdelse
Udover de planlagte forbedringer, som vi håber har været til mindst mulig gene for værkets forbrugere, har vi haft et par
sprængninger, hvor bestyrelsen ved den sidste netop blev gjort opmærksom på det af en interessent, som havde
bemærket at vandet ret konstant sivede på i vejen.
Det lykkedes os relativt hurtigt at få repareret sprængningen og dermed undgå vandspild – det var en dejlig
fornemmelse.
Der er planlagt yderligere omlægninger og udskiftning af de sidste forsyningsledninger, der er placeret på privat grund,
således at alle ejendomme på sigt forsynes direkte fra offentlig vej.
Det kommer fortsat for enkelte interessenter til at betyde udgifter til omlægningen på privat grund. Dette bliver
naturligvis varslet i god tid med en rimelig tidsramme, således at de berørte ejendomme har en reel mulighed for at
kunne finansiere omlægningen.

Vandkvaliteten
Vores vand kontrolleres fortsat af Miljølaboratoriet i Glostrup (levnedsmiddelkontrollen). Disse kontroller har ikke
givet anledning til bemærkninger, hvorfor vores vandkvalitet generelt kan betegnes som ”god”. Det skal bemærkes, at
vores forsyning stadig hænger sammen med Høje Taastrup Kommunes forsyning, så vandet stammer dels fra
kommunens boring og dels fra det tidligere Københavns Vandforsyning.
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