
Generalforsa mling i Sal ling Hal lerne den 27 . feb. 2A23 Kl. 19 :00

Så er der atter gået et år.

Vi har fældet træer på vandværket. Det er træer inden for grunden, og hele vejen

udenfor. Der kom en med en stupfræser og de fjernede alle trærødder, så skal det
bare holdes nede 6n gang om året. Alt træet blev lavet til flis til at fyre med. Så

prisen blev ca. 12.000 kr. i alt

Vi har haft en landmåler ude 2 gange for at måle det stykke jord, op som

landmanden ikke må sprøjte på inden for grænsen på 150 m fra boringen.

Vi har været i gang med, at lave en kontrakt sammen med landmanden om, at vi

skal leje noget af hans jord og han skal leje noget af vores, som vi kØbte for snart 2
år siden.

Kornmunen har godkendt vores kontrakt. Det tog et halw år, inden svaret kom

tilbage. Det var en lang ventetid.

Vi har fundet ud ai at vores solceller muligvis kan indeholde kobber. Det skal vi

havde undersøgt, så det ikke går ned ivores grundvand.

På vandværket har vi fået sat kalkpalter op, jeg synes der er lidt forskel på vores
vand, kalken er spredt på en anden måde.

Der er sat ny alarm op på vandværket, som virker bedre end det gamle system, det
kostede ca. 400.000 kr., fordi alle ledninger blev skiftet. De fleste var også ca. 30 år
gamle. Der har været 4 alarmer siden det nye er lavet, det var noget med
frostvejret, så vi skulle starte en pumpe op så var problemet løst.

Vi har fået 5 nye kunder, 1 på Yttrupvej og 3 i Sønderkær og Roslev SØpark.

Roslev SØpark har vi sponsoreret.

Fremadrettet, skal alt hvad vi graver digitaliseres. Det er både dybde og rØrtykkelse
som skal oplyses.

Der har været 3 brud, men ikke så store. Det er stort set altid en lørdag eller s6ndag
at det bliver opdaget. Dan Smed og SM-entreprenør er hurtig til at komme, hvilket vi

er meget glade for.



På Blommevænget har vi sat 23 brønde ud til vejen. Nogle af stophanerne, var

samlet med spændebånd, som ikke var rustfrie.

Planer for 2023

Roslev Fjernvarme har fået opsat nogle antenner til fjernaflæsning af målere. Dem

har vi fået lov til at leje os ind på, så vi også kan bruge det. Der skal ændres lidt på

vores software, og det koster ca. 15.000 kr. om året i licens hos Kamstrup.

På vandværket, skal rørene inde på vandværket skiftes, så vi ikke er så sårbare hvis

der kommer en forurening. Lige nu bliver vandet fra vores 2 boringer samlet efter
det er hentet op, og det vil vi gerne have ændret. Prisen er ca. 200.000 kr.

Thorum Vand mangler vand her og nu. De har en boring, som er kørttør, så vi skal

muligvis hjælpe dem. Der er 1,2 km imellem os. Det koster ca. 400.000 kr. at
forbinde ledningerne, fordi vi skal under åen. Planerne er ikke endelig udarbejdet
endnu.

Til sidst, viljeg gerne takke Vandværksadministrationen. De er altid klar på at hjælpe
mig når jeg ringer for råd og vejledning. Og også tak til Gitte fra Videnporten med

hjælp til vores hjemmeside. Og bestyrelsen skal også have en stor tak.


