
Bestyrelsens beretning 

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i 2015. 

Vandværket har udpumpet i alt 206.593 m3 vand, og faktureret 188.306 m3. Dette giver et svind på 

18.287 m3 eller 8,85 %. Trækker vi herfra skyllevand til filtrene 3.247 m3 og eftergivet tab af vand på 

grund af brud efter måler 7.562 m3, kommer vi ned på et tab på 7.478 m3 eller 3,62 %. Dette tab 

dækker over vand til brandslukning samt brud på ledningsnettet og vand til skylning af nye ledninger. 

Investeringerne har været høje, men ligger under budget fordi vi mangler at færdiggøre og et andet ikke 

er påbegyndt. I Nørregade er der lagt nye vandledninger i forbindelse med at Stevns Forsyning A/S har 

separatkloakeret i området.  Vi fortsætter med Sigerslevvej ca.280 meter. 

Vi har sammen med Strøby Egede Vandværk investeret i en nødforbindelse mellem vore to værker ca. 

11.600 meter inkl.2 trykforøgerstationer. Herved er der også forbindelse til Klippinge, Magleby og Strøby 

vandværker. Dette er en del af Stevns Kommunes Vandforsyningsplan, for bedre forsyningssikkerhed. 

 

Ledningen ud af Rengevej er blevet forlænget med ca. 800 meter. Det er ligeledes et led i udbygningen 

af nødforbindelsen mellem de 4 modervandværker.  I 2016 håber vi at færdiggøre denne ledning til 

Rødvig Vandværks forsyningsområde. 

Renge Vandværk har i den forbindelse valgt at nedlægge deres vandværk og købe vand fra Store 

Heddinge. 

Vi er påbegyndt at omlægge skyllevandsafledningen til den gamle rentvandstank til bundfældning og 

derefter at lede vandet til overfladeledningen. Herved kan der spares ca. 100.000 kr. i afgift. 

Vi har opsat et testanlæg til afkalkning af vandet. Den mulige leverandør har leveret udstyr og personale 

til at få det til at virke. Vi har doneret en del timer til at holde testanlægget i drift. Det ser meget lovende 

ud og vi forventer at kunne komme ned på ca. 10 dh som er 60 % mindre end vi har nu. 

De samlede investeringer i 2015 blev på 2,6 mio.kr 

Sagen imod Nick Ullerup, som blev omtalt på sidste års generalforsamling, blev tilfredsstillende afsluttet 

i juli 2015. 

Sagen mod Stevns Kommune i forbindelse med omlægning af kloak og vandledninger udført i 2013, er 

endnu ikke afsluttet. Det forventes at ske i løbet af første halvår 2016. 

En boring på Trommeslagervej menes at være truet af en forurening. Det er nedsivninger af pesticider. 

Vi forventer svar fra Regionen i løbet af foråret 2016. 


