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Vandkvaliteten i 2017 har været god. Driften af vandværket har været stabilt. Efter en stører
ombygning på vandværket, havde vi i efteråret en del problemer med at overholde
vandkvalitetskravet til rent drikkevand, således kunne vi i en længer periode i efteråret ikke selv
producerer rent drikkevand og fik leveret vand fra Stenholt Vandværk, det betød et noget laver tryk
i ledningsnettet. Den slags problemer bliver løst ved en forsat skylning af tanke og systemer på
vandværket.
Vi har i efteråret 2017 fået foretage rigtig mange vandprøver, med deraf følgende udgifter.
Vi har i 2017 ikke haft nogle stører ledningsbrud.
Vi havde en del problemer med at få vor nødforsynings system til at funger i starten af 2017, de
skulle løses før vi kunne gå i gang med den planlagte renovering på vandværket.
Vandværket økonomi er særdeles god og stabil. Der tillader at bestyrelsen løbende kan vedligeholde
og forny de forskellige systemer efterhånden som vi finder det nødvendigt og påkrævet.
Hillerød Kommune har ikke i 2017 været på tilsyn vandværket og på vore boringer.
Vort styresystem og udpumpningsmanifold på vandværket er blevet udskiftet i efteråret. Ligeledes
er vor rå vands ledninger blevet renset. Vi har kunnet konstater at det var en god beslutning at få det
gjort.
Vort nye styresystem funger som det skal og vi har nu et meget brugbart system til at overvåge drift
og vedligehold på de tekniske systemer. I forbindelse med det nye styresystem er sikkerheden
blevet forbedret, bland andet er der nu kommet indbruds alarm på vor boringer.
Vi har 2017 haft et parti måler til prøvning som blev godkendt. Det betyder at vore målere kan være
opsat i 6 år mere. Så det bliver ikke i denne omgang der indføres elektroniske måler i Nødebo.
Der er indført nye regler for prøvetagning af rent vand hos forbrugerne, som er blevet indført i
Nødebo
Der er i 2017 udpumpet 86.502 m3 rent vand til forbrugerne, og ledningstabet i 2017 er for højt, så
vi er i begyndelsen af 2018 gået i gang med at få lækagesøgt hele vort ledningsnet.
Alle vore analyseresultater kan du finde på vor hjemmeside på Fasbook ved at søge på Nødebo
vandværk vor du ligeledes kan finde anden relevant information.
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