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Vandværkets beretning for 2019

vand 93.1-71 m3
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År 2019 var et turbulent år med mange udfordringer, og økonomisk gik det strygende, pengene fossede ud

af kassen.

Vi sloges med sagførere omkring Nykøbingvej2t, nui2020 er endt ud med en ny forbruger.

Vi har fået en ny forbruger på friheden 5.

Vi havde dårligt rejst os herfra ved sidste generalforsamling, hvor vi fortalte om, at vi ville lægge nye rør på
Nykøbingvej, på grund af gamle og tæret rør, f ør vi havde en ny lækage. Udskiftningen gav massive

udfordringer, meget utætte ventiler dårlige rW ogsamlinger.mv. Det værste var nok, at en
underentreprenør der lavede styret underboringer skød hul på vores hovedvandledning.

til at renovere vores rentvandstanke, da det var umuligt at finde plads til en ny tank
som også koster mange penge. Vi fik ved samme lejlighed til at renovere rørledningerne i værket, så vi nu
har to løb, igennem værket og lavet tre udpumpningsledninger fra værket, så vi mindsker risikoen, for
lukning af vandet. lltningstårnet har fået fjernet udluftningshulerne og der er sat en blæser op i stedet for,
på grund af at kunne sænke støjen og filtrere luft til iltningen. Det medfødte så et problem med for højt
tubilitet, hvilket gjorde at VN ikke ville modtage vand fra os. Som Jesper og jeg kæmpede med i lang tid,
Vi var også nødsaget

fejlen var vores lille tankbeholdning, det løb der var lavet i vores udpumpningstank, en defekt kontraventil
og et filter materiale der ikke fungerede som det skulle. Først i midten af juni 2O2O fikvi lov til at levere
vand igen, der gjorde at vi mistede noget indtægt fra VN som vi har forsøgt at indhente.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Bliver det vi skal beskæftige os med de næste år det skal
være på plads i udgangen af 2022.
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