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Nye tilslutninger til vandværket er i 2012 gået helt i stå og der er som i alle
ved heller ikke kommet nye på parkvej til at bruge vand, så lige for øjeblikket
er pilen vandret så der er stadig 367 forbrugere
Vandanalyser.
Udgifterne til vandanalyser er fortsat ca. kr. 23 000,00 og på højde med sidste
år, som i forvejen var store på grund af udvidede prøver. Det skyldes
ekstraordinære prøver i forbindelse med vores nye boring som vi måtte
etablere i løbet af året. Det vender jeg tilbage til senere. Men vandanalyserne
er tilrettelagt således at der hvert år tages et antal normal prøver som man
kalder det. Det omhandler kim, lugt og smag ph og visse andre ting. Hvert
andet år tages udvidet kontrol, som også omfatter mineraler, Hvert fjerde år
tages der prøver for kemikalierester, og disse prøver er de dyre, men det
ligger helt fast i et program hvordan det foregår. Fælles for alle prøverne er at
der ingen bemærkninger har været til disse prøver, og kommunen overvåger
prøverne for os så der er trykhed for at vandet er i orden.
Ny boring.
Som lige nævnt måtte vi etablere en ny boring sidste år. Årsagen hertil var at
den ældste af vore boringer fra 1975, en gammel jernboring var tæret op og
sang sammen, og vi måtte klare os med en boring hen over sommeren. Det
gik heldigvis godt, men det gav lidt driftsforstyrrelser i starten, men vi fik
etableret en ny boring i andet forsøg. Den første gang var der ingen vand og vi
måtte bore på ny, og har nu masser af vand af god kvalitet, og den gamle
boring er blevet opgraderet så begge boringer fremover vil kunne klare sig selv
i tilfælde af nedbrud på en boring. På trods af det leder vi stadig efter en ny
kildeplads, og vi er i dialog med Tyge om et areal langs Bredmosevej. Det
skulle vi gerne købe og lave endnu en boring som en slags forsikring også for
vandkvaliteten.
Begge vore nuværende boringer ligger meget tæt ved hinanden og i tilfælde af
forurening vil der være stor fare for at det går ud over begge boringer, og der
vil det være rart med en anden kildeplads. Vi har i samråd med kommunen
peget på Tyges grund og vi regner med at gå i gang i løbet af året.
Renovering.
Vi har i mange år talt om teknikken på vandværket.
Vi vil også her i løbet af året gå i gang med at undersøge mulighederne for en
total renovering af vandværksteknikken og evt udskifte hydroforerne med
frekvens styret drift. Samtidig skulle vi gerne have fjernovervågning på driften,
så bestyrelsen og vvs erne kan se hjemmefra hvordan værket kører.
Driften
Selve driften af vandværket kører upåklageligt, men vi kan godt begynde at
mærke mange komponenter er ved at være slidte og trænger til udskiftning.
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Vi har oppumpet i alt 81067 m2 og udfaktureret 55210 m2. Den store margin
skyldes dels skylninger i forbindelse med boringsarbejde og et vandbrud på
Kattrupvej som var meget svært at lokalisere da vandet løb direkte i dræn.
Hovedmåleren på vandværket bliver aflæst jævnligt og derudfra kan vi følge
vandforbruget dagligt eller ugentlig, men i forbindelse med nyrenovering af
værket bliver det muligt at bestyrelsen kan logge på værket hjemmefra og
følge med i driften. Samtidig bliver der alarm på hvis noget kører unormalt.
Alt dette vil kunne spare en del til daglig opsyn af værket og det vil ikke
mindst øge driftsikkerheden.
Administrationen.
Sidste år bad vi Grenå vandforsyning om at overtage en større del af
administrationen så de også betaler vore regninger og det er en stor lettelse
for især formanden. Samtidig bruger vi dem som sparring i tekniske og
lovmæssige sammenhænge. I forbindelse med regnskabsafslutningen var
bestyrelsen og vore to revisorer på besøg på Grenå vandværk som for øvrigt
nu hedder Vandcenter djurs. Vi så et af deres anlæg og fik instruktion i
værkets drift og ikke mindst i overvågningen og måden at håndtere hele
forsyningssikkerheden og kvalitetssikringen på. Det gav os megen inspiration
til vandværksdrift, men det gav os også viden om, at vores vandværk på trods
af størrelsen er meget konkurrencedygtig. De tager dobbelt så meget for
vandet som vi gør og de har en stram økonomi, men de har styr på
vandkvalitet og forsyningssikkerhed og så har de 9 fuldtidsansatte og de
oppumper 1,5 mill. m2
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