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ORIENTERINGSBREV. 
 
 
Vedr. vandforsyningen. 
 
Vandværket udsendte et nyhedsbrev i foråret 2013 for at give en bred orientering om den fælles  
vandforsyning. Bestyrelsen håber, at det ville skabe en større forståelse og interesse for den 
fælles vandforsyning.  
  
Vandværkets bestyrelse består af 6 personer. Heraf har 2 har været med i 26/27 år, 2 været med 
i 13 år og 2 i 7 år. Der er således samlet en bred viden og erfaring som dagligt udfordres af såvel 
drifts- som lovgivningsopgaver. Det vil være dejligt om nye kræfter vil melde sig til arbejdet for 
sådanne er der altid brug for. 
 
Sidste år kom der rigtig mange til generalforsamlingen. Det var sikkert kalkknuser anlægget der 
skabte den store interesse.  
Anlægget har nu kørt i 12 måneder og der har været rigtig mange positive tilbagemeldinger og 
enkelte negative, - så indtil videre synes det at have været en god investering. 
 
Vandværket har i 2014 budt velkommen til 3 nye medlemmer på Kongebrovej.  
 
Vandkvalitet har været uden bemærkninger i 2014. De problemer med tubiditeten (klarhed af 
vandet), vi tidligere har haft, ser ud til at være løst. De sidste prøver er under grænseværdierne.!  
 
Herunder er anført nogle af de vigtigste punkter: 
 

 Vandets hårdhed  17  

 Jern:             0,01 mg/l.         Grænseværdi 0,10 mg/l.  

 Mangan:     0,005 mg/l.         Grænseværdi 0,02 mg/l.    

 Tubiditet:  mindre end 0,1    Grænseværdi max 0,3                      
 
Flere oplysninger om vandet kan ses under ”analyser” på vores hjemmeside:  www.lejrevand.dk   
 
I det forløbne år har vi etableret en nødforbindelse til Lejre Forsyning hvilket vil øge 
forsyningssikkerheden ved evt. nedbrud / renoveringsarbejder på vores eget vandværk. 
 
I år skal vores vandindvindingstilladelse fornyes og vi er blevet pålagt nogle nye retningslinjer. 
Dette betyder at vi skal have ombygget ”procesanlægget”. Der skal bl.a. installeres nogle ekstra 
flow-målere samt niveausensorer i råvands-brøndene. Data fra disse skal løbende videresendes 
til de offentlige myndigheder. I forbindelse med denne ombygning vil vi benytte vores nye 
nødforbindelse således at ingen skal undvære vand i dagligdagen. 
 
Den samle investering løber op i ca. 3-400.000 kr. og vi skal alle deles om udgiften. 
Vi tilretter derfor tidsplanen vedr. renoveringer af de gamle hovedledninger fra 1935 for at sikre at 
økonomien for 2015.  
 
Vandværkets driftsansvarlige Martin Rasmussen, har brugt 5 feriedage for at erhverve hygiejne- 
og driftskursusbeviser. Disse beviser er også et af de nye krav som myndighederne stiller for at 
opretholde vandindvindingstilladelsen.  

http://www.lejrevand.dk/
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Fjernaflæsningssystemet af vores vandmålerene fungerer fint. Mindst en gang om måneden 
indsamles målerdata ved at vi kører en tur rundt i området. Med en PC i bilen og en lille ekstra 
antenne på taget, er det muligt ”indfange” den aktuelle målerstand/-forbrug på hver måler. 
Efterfølgende kan der udarbejdes en statusrapport som er til stor hjælp i den daglige drift mht. at 
finde lækager på hovedledningerne.  
 
 

      
 
Endvidere indberettes aflæsningen ved årsskiftet til Lejre Forsyning (som bruger målerstanden til 
afregning af spildevand). Denne aflæsningsmetode sparer os alle for en masse administration i 
forhold til tidligere, hvor vi udsendte aflæsningskort og typisk 1 ud af 10 ”glemte” at få indberettet 
inden for den fastsatte tidsfrist. 
 
Vi opfordre alle til at holde et vågent øje med vandforbruget. Når en VVS-installation typisk runder 
30-40 år er der stor risiko for at der opstår lækager. Opstår disse inde i huset er det normalt 
forbundet med store omkostninger til udbedring af skaden og følgeskader på bygningsdele.  
En normal husforsikringen (med skjult rørskadedækning) dækker ikke udgiften til vandspild.  
Pt. koster er udgiften ca. 60 kr./m3 vand, - og du skal selv betale for spild/forbrug. 
  
Derfor, - hold godt øje med dit vandforbrug hver måned, - det kan spare dig for mange ærgrelser. 
 
 
Husk også at det er grundejerens ansvar, at ventiler/stopventiler ved måleren er funktionsklar.  
Det er en god ide, jævnligt at afprøve dem (minimum 1 gang om året). 
 
 
Hvis du har spørgsmål til dette brev, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

 
 

Hvis du vil have indflydelse, så mød op på generalforsamlingen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lejre Stationsbys Vandværk amba. 
 
 
Arne H. Madsen. 
(formand) 
Kongebrovej 2, Tel. 46 48 00 40 
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Lejre  22. februar 2015 

 
 

LEJRE STATIONSBYS VANDVÆRK amba. 
 

afholder ordinær generalforsamling 
 

i ”skytteklubbens lokale”   
Smedegården 19, DK - 4320 Lejre, 

 
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19:00 

 
med følgende 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer og 
    suppleant til bestyrelsen 
6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 
7. Eventuelt . 
 
 

Eventuelle forslag skal skriftlig afgives til bestyrelsen senest  
8 dage før generalforsamlingens afholdelse 

 
 

Yderligere oplysninger om vandværket kan ses på 
vandværkets hjemmeside 

www.lejrevand.dk 
 

Her findes blandt andet information om regnskab & budget mm. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 

ÅRSREGNSKAB & FOR PERIODEN 1.1.2014 - 31.12.2014 samt BUDGET FOR PERIODEN 1.1.2015 – 31.12.2015 
 

Kan downloades via hjemmesiden (anført i regnskabet for 2014) eller rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

http://www.lejrevand.dk/
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Oversigtskort. 
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