
Beretning 2017 

Året 2017 har på mange måder været 
et underligt år . 
I år kan vi ikke sige der bliver færre forbrugere da vi 
har fået en ny andelshaver i Grydehøj og der er blevet 
solgt et par af de huse som vi havde afskrevet. Så vi 
har været henne og købe ekstra vandmålere så lidt 
fremgang er der da selv om der stadig er huse der 
trænger til liv. 

Vi har i år udpumpet 19044 m3 vi har fået taget 
vandprøver i januar i år nok en af de fineste 
vandprøver vandværkets historie, selv om det var en 
udvidet prøve med test af alt incl. pesticider, så den 
kan vi godt være stolte af. 

Vi kom godt i gang med at få vandlåsene lagt ind på 
kort via LE 34 vi fandt de fleste. Men det hele gik 
lidt i stå da vores vandforbrug pludselig steg med 
70-80 m3 om ugen, Torben og jeg tog en tur rundt til de 
tomme huse for at se om der var noget, men fandt intet. 
Vi har forsøgt at lokalisere det ved at lukke 
forskellige steder det gav ikke rigtigt noget resultat 
udover at vi fandt et sted med gammelt jernrør som vi 
fik udskiftet men vandforbruget var stadig højt men 
stabilt, vi havde Palle fra Stokkemarke til at aflæse 
målerne men ingen steder var der unormalt forbrug, så 
efter endnu et par forsøg med at lukke og grave her og 
der uden resultat blev vi enige om det måtte være et 
alment merforbrug. 

Da vi fik aflæst vand til årsopgørelsen var der 6-7 
steder der havde brugt rigtig meget vand, hvor vi kunne 
se det løb hele tiden. Dem ringede jeg til så de kunne 
få det stoppet. De blev glade for at få det at vide. 
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Det viste sig så da vi havde aflæsningerne og Torben 
har regnet på det har vi mistet ca. 4000 m3 ca. en 1/4 
af det vand vi pumper ud. Så vi må opfordre folk til at 
holde øje med brønde og kloakker for der må et sted det 
løber da der ingen steder er en stor våd plet. Så vi må 
på den igen. 

2017 
Reersnæsvandværk 
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