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Med dette nyhedsbrev ønsker bestyrelsen at orientere vandværkets andelshavere,
samarbejdspartnere o.a. interessenter om udviklingen siden Nyhedsbrev nr. 13, der kan ses på
hjemmesiden www.asserbovand.dk

Vandkvalitet:
Vandværket har fortsat fokus på vandkvaliteten. Her i efteråret har vi fokuseret på de såkaldte PFOS- tal på
baggrund af de foruroligende resultater, der er fundet rundt omkring i landet.
Heldigvis viser de foretagne målinger, at der ikke er konstateret forhøjede PFOS-værdier i råvandet fra AVs
3 boringer i Tisvilde Hegn.
Vandkvaliteten i øvrigt er fortsat i top. Analyseresultaterne kan løbende følges via link på hjemmesiden.

Vandspild:
Vandværket oplever desværre stadig jævnligt, at der sker vandspild på forbrugers side. Vandspild er både
dårlig ressourceudnyttelse og en dyr fornøjelse for forbrugeren.
Der opfordres derfor til altid at lukke for vandet i målerbrønden, når sommerhuset forlades – også selv om
der blot er tale om kortere perioder.

Forsyningssikkerhed:
I tilfælde af driftsforstyrrelser vil andelshaverne hurtigst muligt få besked via SMS, og der vil blive lagt
orientering på hjemmesiden.
Denne procedure stod sin prøve i sommer i forbindelse med en større driftsforstyrrelse, der var forårsaget
at et strømsvigt, der skyldtes, at en transformator eksploderede.
Vandværket har døgnvagt, men med begrænsede ressourcer efter normal åbningstid. Derfor opfordres
andelshaverne til i tilfælde af driftsforstyrrelser at søge information på hjemmesiden og via SMS.
Vandværket arbejder fortsat på at sikre vandforsyningen og renovere ledningsnettet.
Derfor har vi her i efteråret fået etableret en erstatningsboring i Hegnet, fordi den oprindelige boring ikke
længere havde en tilstrækkelig ydeevne.
Arbejdet med renovering af ledningsnettet er fortsat i overensstemmelse med investeringsplanen. Senest
er en renovering af hovedforsyningsledningen på Pilevangsvej i gang, bl.a. for på AVs side at øge
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kapaciteten i den bestående ringforbindelse til Asserbo By Vandværk. Dette med sigte på at forstærke
muligheden for gensidig nødforsyning.
Der vil derfor fortsat være en del gravearbejde i området.

Betalinger til vandværket
Vandværket arbejder fortsat på fuld digitalisering af opkrævningerne.
Der blev i 2020 indført et gebyr på kr. 100,00 for papiropkrævninger. Alligevel er der er fortsat en del, som
modtager papiropkrævninger.
Der opfordres derfor til at tilmelde sig betalingsservice eller at modtage opkrævninger på mail. Begge disse
opkrævningsmetoder er gebyrfrie.
Kontakt gerne administrationen, hvis der er spørgsmål til opkrævningerne.

Nyvalgt suppleant til bestyrelsen
På generalforsamlingen d. 18. juni blev Tonny Johansen valgt som ny suppleant til bestyrelsen. TJ har siden
2015 haft sommerhus på Klitrosevej. I sit professionelle virke fungerer TJ som virksomhedsrådgiver og
arbejder i den forbindelse for en del multiforsyninger, for brancheorganisationer på forsyningsområdet
(bl.a. Danske Vandværker) og for Energistyrelsen i forbindelse med kommunernes tilsyn på
forsyningsområdet.
Tonny er uddannet cand. scient. pol. Han er 60 år og gift med Lene.
Hans motivation for at indtræde i arbejdet i AV er interesse for beskyttelse af vores drikkevand som kritisk
ressource og ønske om at udvikle forbrugerejet som ejerform på forsyningsområdet.

Generalforsamling 2022
Den ordinære Generalforsamling 2022 afholdes den 24. juni 2022.
I henhold til AVs vedtægter skal afholdes valg til 2 bestyrelsesposter og 1 suppleant.
Bestyrelsen har skarp fokus på ”successorplanning”, altså at sikre at der til de kommende valg opstiller et
passende antal kandidater med relevante kompetencer. Der lægges også vægt på at opnå en spredning af
kandidater på køn, alder og geografisk placering i AVs forsyningsområde.
Bestyrelsen har særligt med sigte på dette mål indbudt repræsentanter for vejlaug/ejerforeninger i
vandværkets forsyningsområde til et inspirations-/orienterings-/debatmøde i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen ønsker alle AVs andelshavere og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et
Lykkebringende Nyt År 2022!

Med venlig hilsen
Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen, formand
klaus.petersen@mail.dk

/

Vibeke Dalbro, sekretær
v.dalbro@outlook.com
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