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Beretning for Mesing By Vandværk
2018 har været et forholdsvis stille år i vandværket og vi har været

forskånet for de helt store problemer.
Vi har leveret 23.500 m3 til borgerne i området hvilket er ca 2000 m3
mere end 2017, hvilket nok fortrinsvis skyldes den torre sommer der
nok har tået nogle til at bruge lidt vand i haven.
Vi har stort set ingen spild, det vil sige difference mellem det vi pumper
op og det vi opkræver Andelshaverne for.
Det er et udtryk for at vores ledningsnet er iorden og årets reparationer
har været på niveau med de foregående år, den dyreste var på
Bakkevænget hvor nogle stophaner var defekte og det greb lidt om sig
da vi valgte at skifte det meste så vi er sikre på vi ikke skal derned igen.

Oppe på vandværket er den stØrste investering en ny kompressor og
nogle småting, vores vandværk er i rigtig god stand og kører godt.
Der er ikke kommet nye forbrugere
indtægter for tilsl utningsafgifter.

til i 2018 og dermed heller ingen

Vi har i løbet af året fået fornyet vores vandindvindingstilladelse der
giver os lov at oppumpe op til 25.000 m3 så der er plads til et par ekstra
forbrugere når det engang bliver aktuelt.
Vi er ved at lægge sidste hånd på vores Beredskabsplan og de
væsentligste ting fra den vil vi lægge på Mesing dk.
Sidste år hævede vi den faste afgift med 100 kr og vandprisen med 0,25
kr pr m3 for at spare lidt penge op til kommende investeringer.

Det har medvirket til at vi nu har pengene til at få skiftet samtlige
vandure til nye fjernaflæste målere.
De gamle vandure er mekaniske og ved at have en alder hvor

udskiftning er nØdvendig.

Det vil koste ca 150.000 kr incl montering, derudover er der mulighed
for de enkelte forbrugere at tilkøbe et display som løbende viser
vandforbruget og som kan placeres hvor man Ønsker det, så man
løbende kan følge med i sit forbrug. Dette vil koste ca 750 kr eksl
moms.

Udskiftningen af vandure vil blive udført af en smed som vil indtaste
tallet fra den gamle måler på en tablet så vi har styr på forbruget.
Vi vil selvfølgelig informere yderligere når det bliver aktuelt.

Vandrådet i Skanderborg kommune som er en sammenslutning af
almene vandværker i kommunen arbejder stadis på at lave et
samarbejde der skal hjælpe med at løse de kommende opgaver med
gru ndva ndsbeskyttelse og sikring af gru ndvandsforsyningen i fremtiden.
Regeringen har bestemt at der skal laves aftaler om eventuelt pesticidfri
drift i samtlige boringsnære beskyttelses områder der drives
erhvervsmæssigt, vi ved dog ikke ret meget endnu, da der ikke er lavet

bekendtgØrelser og vejledninger

til kommunerne endnu.

Vi har heldigvis godt og rent vand i vores lille vandværk så man kan
roligt drikke løs, det er både billigere og bedre end det på flaske.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen

for indsatsen i årets løb, den er en

betingelse for at et vandværk som vores kan fungere.

