Information til forbrugerne – 2019
Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. ønsker hermed i henhold til bekendtgørelsen om drikkevand fra 2001
at informere forbrugerne om vandforsyningen og vandets kvalitet
Vandværket.
Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. er et selskab, der ejes
og drives af forbrugerne. Råvandet hentes op fra ca. 34
meters dybde via 2 boringer, der er placeret på
vandværkets grund. Boringer og anlæg kan producere
ca. 1000 m3 drikkevand pr. døgn. I de senere år er der
dog produceret ca. 200 m3 pr. døgn til de ca. 550
tilsluttede husstande.
På vandværket iltes råvandet mekanisk med
kompressor, derefter filtreres det igennem 2 lukkede
trykfiltre, hvorefter vandet, gennem et
udpumpningsanlæg, leveres til forbrugerne. Der
tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

I løbet af 2019 vil sidste etape på vestsiden, Ved Majen
og Solbærvej mellem Hovedgaden Vest og omfartsvejen
få lagt nyt hovedledning ned. De nye rør bliver lagt ned
sammen med rørene i forbindelse med kloak- og
vandseparationen. Dette vil selvfølgelig være nogen
gener i forbindelse med dette arbejde, som vi
selvfølgelig beklager.

Ny samarbejdspartner med opkrævning/regnskab.

Lukning af vandet.
Den første tirsdag i hver måned kan vandet være lukket
i tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 12.00. Grunden til
dette er, at da er der mulighed for at foretage
reparationer på ledningsnettet.
Drikkevandsanalyser.
Drikkevandsanalyserne kan hentes på hjemmesiden
hvor alle analyser ligger. Hjemmesiden er www.ojv.dk

Regnskabsfirmaet EDB-service fra Holsted har overtaget opkrævningen, regnskab mm. for vandværket. Det vil
betyde, at opkrævning af vandbidrag fremover vil blive
udført fra deres kontor i Holsted. Ønsker man at komme
i kontakt med kontoret i Holsted, så kan det ske på
enten tlf. 75393255 eller E-mail post@vand-edb.dk
Vandafledningsafgiften bliver fortsat opkrævet af
PROVAS.

Renovering af hovedledning.
Udvalgte resultater af seneste analyser pr. 19.03.2018.:
Parameter
Resultat
Farvetal-Pt
2,1
Chlorthalonil-Amidsulfonsyre
<0,010
Lugt
Ingen
Jern
14
Kimtal ved 22 gr.
1 antal/ml
Coliforme bakterier
0

Max værdier
5

100
50 antal/ml
0

Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Ledningstilsyn
Sekretær

Navn
Tlf. nr.
Jesper Johnsen 41 72 41 65
Jan Eriksen
28 55 46 42
Allan Hansen
42 27 27 26
Kaj Schulz
60 18 49 35
Kjeld Greve
28 29 78 17

E-mail
Repsej1981@gmail.com
jweriksen@hotmail.com
alh@soeberg.dk
Kajoglene@mail.dk
fam-greve@privat.dk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

