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Nyhedsbrev fra Fjellerup Strands Vandværk 

Rørsprængning på Rugvangen 
  

Fredag aften den 11 januar kl.19.10 sker der en rørsprængning  på Rugvangen 
8. Da den ikke var så stor kommer der ingen alarm. Klokken 7 næste morgen 
opdager vores driftsleder, at der i løbet af natten er pumpet over 20 m3 mere 
vand op i timen, end der plejer. 
 
Man kan imidlertid ikke se, hvor bruddet er. 



 

 
Kl.8.30 bliver driftslederen ringet op af ejeren, som har konstateret at hele 
grunden samt naboens står under vand. Herefter sættes der gang i tingene. 
Gravemaskine - Smeden, og klokken 12.15 er det hele overstået. Driftslederen 
gjorde opmærksom på bruddet over Facebook.  
 
Et flot arbejde af alle parter! 

 

 

 

 

Nyt vandværk - eller renovering af det gamle? 
  

Vi har nu ansat rådgiverfirmaet Niras til at varetage opgaven omkring 
renovering eller bygning af et helt nyt vandværk. De tre firmaer, som har fået 
sendt materialet er: 

1. Kemic A/S 
2. Silhorko A/S 
3. Vand og Teknik A/S 

De skal alle komme med et bud på renovering af det eksisterende vandværk 
eller om det er et nyt vandværk som skal bygges.  Vi har haft vores tømrer til at 
se på den gamle bygning. Der skal ofres en del på den. 
 
Tilbuddene skal være vores rådgiver i hænde den 11 marts. Ved renovering 
skal værket være køreklar til den 1. april 2020. Hvis der bygges et nyt, er det 
klar til 1. maj 2020. 
 
Ved et nyt vandværk kan man køre det nye vandværk gennem det gamle, så 
vore andelshavere ikke kommer til at mærke overgangen. 
 
Vil vil løbende holde andelshaverne orienteret igennem nyhedsbrevet. 
  

 
Stophane - skelventil 

 
Der bliver flere gange blevet spurgt, hvordan ejerforholdet er i forbindelse med 
vandværk kontra andelshaver. Vi har fundet nogle tegninger som illustrerer 
forholdet ret præcist. 



 

  
 
Vandværkets ansvar ophører ved skel til andelshaver, og der vil være en 
skelventil i skellet. 
 
Inde på grunden er målerbrønden, som ejes af grundejeren. Her er ansvaret 
dette: 

 
Vi håber med disse tegninger at al tvivl omkring ejerskab er slut. 
  

Generalforsamling 
  

Den årlige generalforsamling er allerede fastsat, så lav et mærke i kalenderen 
den lørdag den 6 juli 2019. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Fjellerup Aktivitetshus kl. 9.00. 
 
Regnskab vil blive udsendt med næste nyhedsbrev, og vil kunne ses på vor 
hjemmeside efter den 1. maj 2019. 



 

 
Ligeledes vil indkaldelsen med dagsorden være med i Fjellerupguiden, som 
bliver udsendt omkring påske. 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 
  

 

  

 


