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Nyhedsbrev nr. 1
Asserbo Vandværk

Februar 2018

For at øge kontakten til Asserbo Vandværks andelshavere og hæve informationsniveauet om
igangværende tiltag og udfordringer påbegynder bestyrelsen hermed udsendelsen af et
nyhedsbrev til vandværkets andelshavere. Nyhedsbrevet vil fremover blive tilsendt de
andelshavere, der har oplyst e-mail-adresse, og herudover blive sat op på vandværkets
hjemmeside.
Nyhedsbreve påtænkes fremover udarbejdet efter behov. Det er bestyrelsens intention mellem de
årlige ordinære generalforsamlinger, der sædvanligvis afholdes i juni måned, at informere
andelshaverne om væsentlige hændelser og aktiviteter i hverdagen omkring Asserbo Vandværk,
dvs. i arbejdet med at sikre vandværkets andelshavere en sikker og økonomisk forsyning med
drikkevand af høj kvalitet.

1. Vandkvalitet: De seneste vandanalyser bekræfter vort drikkevands høje
kvalitet. I 2018 vil der i foråret blive gennemført et nyt lovbestemt
omfattende vandanalyseprogram. Resultatet oplyses i det næste nyhedsbrev.
2. Driftsforstyrrelser i vandforsyningen: Der har været driftsnedbrud den 12.
december 2017 på grund af ledningsbrud ved Tvede Lindsvej. Endvidere
havde Radius en langvarig strømafbrydelse den 28. december 2017, der
medførte et kortvarigt forsyningssvigt, indtil nødforsyning fra nabovandværk
blev etableret. Vandværket har etableret en mail-/sms-tjeneste, der hurtigt
kan informere andelshaverne om opståede forsyningsproblemer.
Vandtab: Vore teknikere konstaterede medio januar et usædvanligt
vandforbrug i nattetimerne. Årsagen blev hurtigt opsporet: en frostsprængt
udendørs vandhane hos én af andelshaverne.
Udskiftning af tilbagekaldte vandmålere: Dette arbejde fortsætter. De berørte
andelshavere får besked i god tid, og selve arbejdet varer ganske kort.
Udskiftningen er i øvrigt uden udgifter for vores vandværk.
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3. Samarbejdet med nabo-vandværker: Asserbo Vandværk indgår i et større
samarbejde om administration og driftsledelse mellem vandværkerne i
Asserbo, Baunehøj, Smidstrup, Tisvilde og Vejby. Bestyrelsen medvirker p.t.
aktivt i en revurdering og koordinering af samarbejdsaftalerne med det
formål, at sikre en velorganiseret og et effektivt samarbejde til fordel for alle
involverede parter.
4. Bestyrelsen arbejder med budgettet for 2018: Budgettet for 2018 vil blive
forelagt generalforsamlingen den 15. juni 2018. Det vil være bestyrelsens
oplæg, at taksterne fra sidste år fastholdes. Det vil sige uændret fast årsbidrag
på kr. 640,- + moms, og prisen pr. kubikmeter bibeholdes på kr. 7,40 + moms
og vandafgift. Alt i alt tilstræbes sikret leveret prima vand af høj kvalitet til en
fordelagtig lav pris!
5. Forstærket renovering af forsyningsledningerne: Asserbo Vandværk har et
forsyningsnet omfattende i alt ca. 93 kilometer hovedledninger. Af dette
mangler alene ca. 8 kilometer at blive renoveret. Det er bestyrelsens plan at
forstærke renoveringsindsatsen i 2018, dvs. at forøge ledningsfornyelsen i
forhold til tidligere år, for derved at øge forsyningssikkerheden og samtidig
holde vandtabet nede på et absolut minimum. Denne plan vil indgå i det
budget for 2018, der forelægges på generalforsamlingen. Vi har de
økonomiske midler. Den forstærkede renoveringsindsats kan derfor
gennemføres uden ekstraordinær opkrævning fra andelshaverne!
6. Ordinær generalforsamling 2018: Den ordinære generalforsamling 2018 vil
finde sted fredag den 15. juni 2018 kl. 19.00.
Bestyrelsen påregner at fremlægge beslutningsforslag af væsentlig betydning
for den videre udvikling i Asserbo Vandværk. Vi vil derfor hermed opfordre
alle andelshavere til at notere datoen i jeres kalender. Indkaldelse med
dagsorden m.m. vil blive udsendt i god tid.

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På Bestyrelsens vegne
Klaus Petersen / Flemming Lundahl
Formand
Fungerende sekretær
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