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Vi har i 2018 haft 5 – 6 brud på vores ledninger. I starten af året kunne vi se på vores
døgnforbrug at der måtte være en utæthed et sted, men der var ingen ting at se når vi
var rundt i området. Derfor var vi ude en nat hvor forbruget er lille og lukke stophaner
mens vi kontrollere det aktuelle flow ud fra vandværket. Efter nogle forsøg fik vi
lokaliseret et større forbrug på en lille del af Bakken. Dagen efter var Torben ude og
kontrollere vandmåler i det berørte område, og han fandt en måler i en målerbrønd der
kørte hele tiden. Ejeren fik besked om problemet, og fik det løst.
Desuden har vi haft brud og utætheder 2 steder på Bygaden, 1 utæthed på
Kildegårdsvej alle har været efter skel, så det har været ejers ansvar at få det repareret.
På Skolestien skulle en entreprenør reparere et brud på fjernvarmen, men endte med at
ramme hovedvandledningen (det giver vand!). Det blev repareret da vi kom og fik lukket
for vandet.
I starten af august havde vi et brud på Have Borupvej ved trykforøgeren. Dette blev
repareret af Troels fra Kirke Eskilstrup vandværk.
Vandværket har 4 pumper til udpumpning af vand, pumpe nr.2 er blevet udskiftet da den
havde problemer med at holde trykket. Pumpen har tidligere været renoveret.
Vi har i året udpumpet ca. 68.000.m³
Begge vores boringer i Bonderup skov fungerer perfekt, dog mistede vi
fjernstyringsforbindelsen mellem vandværket og boringerne i slutningen af oktober.
Der kom en alarm, men en af boringerne var i gang med at pumpe vand, og ville ikke
stoppe når tanken var fyldt, derfor måtte jeg ud til boringerne og afbryde manuelt. Det er
selvfølgelig en fejl, at boringerne ikke stopper med det samme der ikke er
fjernforbindelse. Dette er nu ændret. Fejlen var en strømforsyning der var blevet træt,
derfor blev de udskiftet i begge boringer.
Vandkvaliteten fra Store Merløse Vandværk er stadig væk god, vi får udtaget 8 prøver
om året af Eurofins laboratoriet. Alle prøver har vist at kvaliteten er i orden.
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Hårdheden på vandet ligger på ca. 15 – 16 dh. Hvilket betegnes som temmelig hårdt.
Her i 2018 er vi begyndt at udskifte vandmåler til fjernaflæste måler, vi har fået skiftet ca.
100 stk. Jeg kører rundt og aflæser 1 gang om måneden, det har allerede resulteret i 5
henvendelser til forbruger, at der kan være en utæthed hos dem.
En vandhane der drypper, et toilet der siver, eller en utæthed i et skjult rør. Så vi
fortsætter med at skifte.
Store Merløse vandværk har indgået en kontrakt med FORS, om at vi levere målerdata
til dem, som de bruger til beregning af vandafledningsafgift til forbrugerne. Denne
kontrakt er ens for alle vandværker der levere vand i Holbæk, Lejre og Roskilde
kommune, vandrådene i de tre kommuner har anbefalet at man indgår disse kontrakter.
Der har tidligere været indgået mange forskellige kontrakter med de mange vandværker.
I 2019 træder en ny lov om ledningsregistrering i kraft, dette betyder at vi skal besvare
graveforespørgsler i løbet af 2 timer, derfor har vi aftalt med vores leverandør af
ledningsregistrering at deres Edb-system besvarer graveforespørgsler automatisk.
Vores hjemmeside er i gang med at blive ændret til et mere fordelagtigt format og vi får
en ny adresse WWW.stmvand.dk og en ny mail info@stmvand.dk
Taget på vandværkets kontorbygning er har været utæt et par gange. Der har været en
tagdækker ude for at se på det, og hans råd er at vi skal have det gamle pap samt noget
af undertaget af, derefter kan man se hvad der skal gøres. Men dette bliver først gjort
når foråret er i gang og vejret tillader det.
Vi har i 2018 holdt 5 bestyrelsesmøder og her vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse
for et godt samarbejde. Samtidig tak til vores 2 ansatte Dorrit Larsen og Torben Lollike.
Tak til revisorerne Dorit Nielsen og Flemming Bredahl.
Hans Christensen
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