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Nyhedsbrev fra Fjellerup Strands Vandværk 

 

Renovering af vandværket 

Vores efterhånden nedslidte vandværk kører nu på det sidste. Vi har, som vi 

berettede på sidste generalforsamling, indhentet tilbud på forskellige løsninger der 

kan afhjælpe den situation vi befinder os i. Bestyrelsen arbejder på nuværende med 

de forskellige løsningsmuligheder og vil gøre alt for at opnå resultater der kan danne 

grundlag for en helhedsløsning. Vi må konstatere, at vi ikke lever op til de krav og 

målsætninger der er for et moderne, kvalitets- og driftsikker vandværk i dag. Hen 

over sommer og efterår vil vi træffe beslutning om hvilken løsning der er den bedste 

for alle medlemmer i Fjellerup Strands Vandværk.  

Regnskab 

Bestyrelsen fremlægger regnskab for regnskabsåret 2017. Generelt er vi tilfredse 

med regnskabet og konstaterer at der ikke er de store afvigelser i forhold til vores 



forventninger. Gennemgangen af regnskabet vil vandværkets revisor forestå ved 

generalforsamlingen den 28. Juli 2018. 

 

Reparation af boring 3 Øst 

              

Vi har haft problemer med boring Øst .  

Det viste sig at trykrøret var revnet, og derfor kunne pumpen ikke holde trykket. 
Vi satte vores reservepumpe på, og fik fremstillet et nyt trykrør og startede op 
igen.  

Her viste det sig at pumpen ikke kunne lave tryk nok. Den kørte uafbrudt  hele 
døgnet. Heldigvis havde vi sendt den gamle pumpe til renovering hos Grundfos, 
og hentede den i torsdags den5 juli.  

Fredag morgen blev så det hele hævet op af brønden og skiftet til den gamle 
pumpe, og nu kører det igen. Vores driftsleder var ellers taget på ferie, men 
afbrød den for at sikre at vandværket kørte optimalt. 



Vandspild 

Eftergivelse af vandspild 

Som udgangspunkter det muligt at få eftergivet vandspild. 

Der er dog flere betingelser der skal være opfyldt. 

 Lækagen skal være sket i en privat bolig .Vandspild på en erhvervsejendom kan ikke eftergives. 

Der skal være tale om en skjult lækage.  Forbrugeren skal være uden skyld i lækagen. 

Det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS- firma 

Forbrugeren skal betale en selvrisiko på 300 kubikmeter samt det årlige forbrug. 

 

Regnskab 2017 er lagt på hjemmesiden. 

www.fsvv.dk 

Vandprøver. 

Grundet den store omtale omkring små vandværker og analyser med pesticider har bestyrelsen i 

samråd med driftslederen besluttet, at vi vil lave den store analysepakke vedrørende sprøjtemidler.. 

Der er ventetid, men Eurofins er bestilt og udfører den indenfor 3 måneder. 

 

 

Kig ind på hjemmesiden 

 

På vandværkets hjemmeside finder du mange nyttige oplysninger, bl.a. hvem du kan 

kontakte, hvis du har spørgsmål eller forsyningsproblemer, blanketter til anmeldelse af 

flytning og ejerskifte, vandanalyser, teknisk info og beredskabsplaner. 

 

Desuden ligger der det udkast til vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil fremsætte 

på næste generalforsamling. 

TILMELD JER PÅ NYHEDSBREVET 

Klik ind på  WWW.FSVV.DK. 

 

http://www.fsvv.dk/
http://fsvv.us15.list-manage.com/track/click?u=9981aabbfec7f2066e7d5c837&id=6cbe75ea6e&e=482ab23f59


 

 


