
Bestyrelsens beretning for 2006 i Skrillinge Russelbæk 
vandværk.

Generalforsamlingen  30 marts 2007 i Lillebæltshallen.

Antal forbrugere:
Der er i alt 309 forbrugere tilsluttet vandværket. 
Bestyrelsesmøder:
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder 
I efteråret afholdte vi aktivitetsdag for bestyrelsen.
Udpumpet/Solgt
I 2006 er der udpumpet i alt 36160 m3. Der er af disse solgt 35422 m3. 
Spildet har således været under 10 % og dermed undgår vi igen at betale ekstra grøn afgift.

Spild.
Der er løbende holdt øje med at spildet. 

Vandkvalitet og boringskontrol.
Vandkvaliteten har året igennem været i topform. 

Arbejder i 2006.
Brud på Vandværksvej på råvandsledning fra boringen på Lindevej.
Boringen på Lindevej har fået ny pumpe installeret og med en kapacitet så vi nu kan klare 
forsyningen med en af boringerne ude af drift.
Reparation af iltningsblæser.
Ny hovedventil monteret på Gartnervej.
Omlægning af hovedledning på Assensvej 83 i forbindelse med nybygning.
Toftegårdsvej 16 har frasolgt arealer og vi har derfor frakoblet tidligere forsyning til mark. Der skal 
formentlig bygges boliger på arealet og vi skal forsyne disse.
Reparation af 2 pumper på vores udpumpningsanlæg. Ny pumpe indkøbt for at kunne lave disse 
reparationer. Vi har således nu en stående som reserve.
Søgning på vandbrud i Agertoften. 
Ny stophane på Hollændervej 29 i forbindelse med omlægning af forsyningen ved brud.
Ny dataopsamling etableret til monitering af spild.

Regnskab, budget og takstblad.
Regnskabet ser fornuftigt ud. . Takstbladet er uforandret i forbindelse med m3 prisen. 
Tilslutningsbidraget er som sædvanlig indexreguleret og er nu på 14057 kr. for en ny standard 
tilslutning.

Vandråd.
Alle vandværker i Middelfart kommune skal fremover aflevere aflæsninger til kommunen og 
dermed skal forbrugere i vores vandværk kun aflæse vand til vandværket. 

Vandværket på Internettet.
Husk nu at du kan se informationer om vandværket på Internettet.
Sidens navn er: www.rentvand.dk .

 

                                                       På bestyrelsens vegne

Per Posselt

http://www.rentvand.dk/

