
Beretning for året 2018: 

 

Beretningen for året 2018 kan kun leveres på én måde: ”For første gang et år, der gik som planlagt”. 

 

Det går godt, vi har ikke haft problemer med sprængninger, men alene repareret utætheder i 

forbindelse med stophaner, hvor vandværket har besluttet at levere en udendørs brønd, hvis 

grundejeren selv forestår opgravningen. Det er derfor ikke den store udgift men til gengæld en 

kæmpe fordel for vandværket og egentlig også for den enkelte interessent, at vi får vandmålerne 

anbragt så nær grundgrænse som muligt. 

 

En del planlagte omlægninger: 

Selv om vi har haft et par reparationer har det dog ikke været endnu ”et stille år”, vi har nemlig 

koncentreret os om at omlægge forsyningsnettet, hvor især Landsbygaden har voldt problemer. 

Vandværket har endnu engang måtte sande, at der er mange som har rodet under jorden i Sengeløse, 

hvorfor vi har brug megen tid på at erstatte ledninger, som har været udsat for andre entreprenørers 

sjusk. 

Særligt omlægningen ved Landsbygaden 24-26 gav Ejner lidt hovepine. Det viste sig at der 

formentlig i forbindelse med kloakarbejdet i tresserne var ændret på ledningsføringen, så den langt 

fra svarede til vandværkets kort over forsyningen. 

Det kan synes lidt pinligt, men det er i virkeligheden mest pinligt for den daværende entreprenør, 

som havde foretaget en nødreparation midt ude i vejen. Arbejdet er nu afsluttet og vi har helt styr på 

ledningernes placering i Landsbygaden. 

På nuværende tidspunkt har vi meget få forsyningsledninger, der er placeret i privat jord. Det er i 

den forbindelse som grundejer vigtigt at være opmærksom på utætheder, som alene påhviler den 

enkelte, selv om vandværket naturligvis altid behjælpelige, men udgifterne til reparationer og 

eventuel nedlæggelse påhviler altid grundejeren. 

 

Vær opmærksomme på spild: 

Lige som tidligere skal jeg opfordre alle til at være opmærksomme på, 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 især opmærksomme på om der forekommer spild, der løber direkte i en 

kloak. 

 

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”.  

 

Fremtiden: 

Storm P sagde engang, at det er vanskeligt at spå – især om fremtiden – men vi har alligevel i 

bestyrelsen overvejet mulighederne for at skulle forsyne nye områder og har i den forbindelse 

planer klar for de sidste udbygninger af vores forsyningsnet, hvis det bliver aktuelt. 

 

Her tænker jeg særligt på en forlængelse ud ad Hultoften og en mulig forsyning af 

Birkevejsområdet, hvor der er problemer med enkelte boringer. 

 

- Frederik A. Hansen - formand  


