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Årsberetning for Lime Vandværk 2017.
Lime vandværk har i 2017 afhændet det gamle vandværk på Marbækvej. Vi solgte grunden som
den var for 1 kr. til Thomas Amstrup Jensen, som bor længere oppe af Marbækvej. Vi betingede
salget med at grunden ikke skulle ende som en affaldsplads og ellers skulle holdes ryddet.
Thomas har endnu ikke foretaget noget på grunden og det er stadig uvist, hvad han vil bruge
grunden til.
På vandværket har vi opsat en ny affugter for at afhjælpe kondens i rummet. Vi har haft
Rosenholm rengøring på besøg for at få gjort grundigt rent efter de seneste års ombygning. Alle
rør, motorer og beholdere blev tørret af og vægge og gulv vasket ned. Det er blevet rigtig fint.
Der har været et par mindre tekniske fejl på maskinanlægget i løbet af året.
Lime vandværk har ibm. udstykning af nye grunde etableret 3 nye tilslutninger på Kløvervangen i
Lime. Vi forventer at tilslutte 2 nye forbrugere i 2018
Vi har fået vores nye kvalitetsstyrings system Tethys op at køre, så vi fremover kan dokumentere
og sikre driften af forsyningsvirksomheden "Lime vandværk"
Vi startede udskiftning af vandmålere i september. Det viste sig at blive lidt af en udfordring, da
vores lokale Vvs-mand måtte afstå opgaven kort efter, at han var gået igang. Han havde
simpelthen ikke tid alligevel. Igennem Djurs vand, fik vi kontakt med AG service fra Ebeltoft som
kunne løse opgaven inden nytår. Da AG service ikke er lokalkendt og da slet ikke med vores
forbrugeres installationer, medførte det en del ekstra arbejde for Os i bestyrelsen. Der var en del
problemer med at få skabt kontakten og få aftaler i hus for udskiftningen ligesom der også var
flere dårlige installationer, hvor kuglehaner ikke virkede eller utætte fittings osv. Flere steder har
vi måttet opgive at skifte vandmåleren, da vi enten ikke kan finde stikledningsventiler eller også
har stikledningsventiler været defekte. Enkelte målerbrønde har også stået under vand. Pt.
mangler vi at skifte 22 vandmålere.
Vi er igang med at reparere stikledningsventiler og målerbrønde ved de pågældende forbrugere.
Vi har ifm. målerudskiftning fundet nogle forbrugere som ikke bruger vand mere. Disse
forbrugere er blevet frakoblet forsyningsnettet og vi kunne derved spare udskiftning af vandur.
MEN, den årlige aflæsning gik meget nemt med de nye vandmålere. I løbet af 4 timer kunne vi
aflæse 240 målere og overføre aflæsningerne elektronisk.
Vi har nu 295 forbrugere og vi har solgt 69.376 m3 vand.
Vi valgte i sensommeren at få foretaget en vandanalyse af vores råvand ift. fund af roegiften
chloridazon-desphenyl i drikkevandet i Danmark. Grænseværdien er 0,1 mikrogram/l.
Vi havde 0,2 mikrogram/l. i den ene boring. Når vandet blev blandet med vand fra den anden
boring, havde det udpumpede vand et indhold på 0,069 mikrogram/l. Altså under
grænseværdien. Vi var til møde med grundvandgruppen i Syddjurs kommune, som kom med
forskellige anbefalinger. Foreløbigt skal vi overvåge udviklingen og sidenhen er tallet i
råvandsboringen faldet til 0,14.
Vi har i bestyrelsen oplevet, at mængden af det administrative arbejde er steget meget i 2017.
Det ser ikke ud til at blive mindre, tværtimod ser det ud til at krav til dokumentation til kommune
blot stiger.
Til sidst vil Vi fra bestyrelsen gerne takke vores samarbejdspartnere, Djurs vand erhvervSyddjurs vvs- brøndborer Finn Sørensen- Lime Østergaard Hegnscenter- Toft og Alexandersenentrepenør Peter Agger- entrepenør Christian Berg- Elcon og Silhorko.

