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Kære Grundejer,

NYHEDSBREV nr. 13
Denne smukke fredagsmorgen startede med -6 graders frost og selvom der er
lovet varmegrader allerede fra i morgen vil jeg lige erindre om de seneste
notifikationer på vores Villingebæk Vandværks hjemmeside:

24. januar, 2015: Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj
grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand
medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er
andelshaverens pligt at holde målerenfrostfri og dækslet på plads. Det kan/eks.
gøres ved at placere en spand med jord oven på dækslet. I perioder med
længerevarende hårdfrost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra/eks. ved
at lægge en vintermåtte over dækslet.
Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt.
"Vandværket".

16. januar, 2015 : Efterfrostperioden mellem jul og nytår er der fundet og stoppet
forskellige lækager rundt omkring hos forbrugerne i vores forsyningsområde. Dette
har herefter medført at vores natforbrug er faldet igen til næsten "normalt". Der kan
dog stadig være uopdagede lækager, så hvis man ikke har lukket for sin stophane, da
man forlod sit sommerhus, ville det nok være en god ide, at få det ordnet. Angående
refusion af vandafledningsafgift efter lækager kan vi henvise tillink'et til Gribvand her
på hjemmesiden under "Praktiske oplysninger/Mere om vand".

PåVandværkets bestyrelsesmøde i tirsdags blev jeg gjort opmærksom på, at de
oplysninger Vandværkets entreprenør FVAVVS havde givet mig, om de små
plastik håndtag til åbning af dækslet på målerbrønden IKKEer korrekt - der
udleveres ikke plastik håndtag, da dækslet uden vanskeligheder kan løftes med
en almindelig spade, som jo alligevel skal bruges for at forhindre jord i at falde
ned i målerbrønden, når man vil lukke for stophanen. Selvom den digitale
vandmåler er Vandværkets ejendom, så forskriver loven, at den enkelte
grundejer fortsat og uændret er ansvarlig for vedligehold og frostsikring.

Vores område er jo præget af meget højt grundvand, som måleren sagtens kan
tåle, men ved længerevarende "tørfrost" skal vi være opmærksomme på at
målerbrønden skal dækkes til for at undgå at den bundfryser, hvis den er fyldt
med vand. Det bliver næppe aktuelt i år! Men hvis grundvandet presser låget
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op skal grundejeren lægge dækslet på plads og forankre det, for eksempel med
en tung sten eller en spand med jord.

Det er jo blevet meget moderne med en udebruser etc. og det viser sig, at der
her nemt kan ske frostsprængninger på vandslangerne. Pas på - det kan blive
dyrt i vandspild og vandafledningsafgifter!

Torsdag aften var der i TV på DRl Kontant et indslag om skadelige fluorider i
drikkevandet og fra Vandværkets hjemmeside

http://www.villingevand.dk/og
http://jupiter.geus.dk/cgi-
bin/analysisTimeSeries.dlllsvg?anlaegid=83298&stofnr=2022

kan man ved selvsyn konstatere at vores Vandværks fluorid værdier stabilt
ligger på en tredjedel (ca. 0,5 mg/liter) af den tilladte grænseværdi

Mange hilsener

Kjell

PS:Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive
til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagene emailadresser, som blind
kopi, dvs man kan kun se ens egen emailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og
derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.

Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside

www.fuglevangen.dk

Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en mail
til fuglevangen@gmail.com, så bliver de tilføjet listen.
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Anlæg: Villingebæk Vandværk
• Fluorid (mg/l)
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