Gesten Vandværk
Godt nytår til alle vores medlemmer/forbrugere.
2018 har for vandværkets forbrugere været et godt år, forstået på den på måde, at der ikke har
været de store problemer på vores ledningsnet. Vi har haft enkelte afbrydelser, som vi ikke selv
har været herre over. Vi prøver i bestyrelsen at reagere så hurtigt som muligt, når vi bliver berørt
af disse afbrydelser. I bestyrelsen kigger vi hele tiden på områder, hvor der er en risiko i
forbindelse med forsyningssikkerheden. Vi vil opfordre vores forbrugere til at kontakte os i
bestyrelsen, hvis man har kendskab til områder, hvor der kan være svagheder i forsyningen.
Nu står vi overfor et nyt år, hvor vi kan blive stillet overfor udfordringer m.h.t. nye krav til
vandanalyser. Vi vil naturligvis leve op til de krav, der bliver stillet, og vi offentliggør alle analyser
på vores hjemmeside.
I 2019 står vi overfor en større opgave, da vi har besluttet at udskifte ca. halvdelen af de gamle
Landis+Gyr – målere. Vi forventer at udskifte den resterende halvdel i 2020 således, at vi derefter
udelukkende har Hydrus-målere fra firmaet Diehl. En omkostning over de 2 år på ca. 600.000 kr.
Bl.a. derfor har vi ændret prisen på driftsbidraget pr. forbrugt kbm. vand. Se godkendt takstblad
på vores hjemmeside. Udskiftningen til Hydrus vil fremover lette opgaven med aflæsningen.
På forårets generalforsamling skal der vælges min. et nyt bestyrelsesmedlem, da Richard ikke
modtager genvalg - Arne modtager genvalg. Er du interesseret i at deltage i arbejdet med drift af
vandværket og gerne vil høre om opgaverne, så kontakt os i bestyrelsen. Vi orienterer gerne om
opgaven, og vi vil også gerne vise vandværket frem.
Vi har tidligere orienteret om ansvarsfordelingen med hensyn til stikledningen indtil ejendommen.
Generelt er ansvaret for jordledningen -ledning fra skel/stikstophane og indtil bygningen – ejerens
ansvar. Vi ved godt, at vi ikke har registreret alle stikstophaner, men vi vil også i 2019 arbejde på at
få flere stikstophaner fundet.

