
Information til andelshaverne - 
2016 
Vi bor i et område hvor der er både godt og rigeligt med 

vand og som normalt opfylder alle de gældende lov- og 

kvalitetskrav. 

 

Vandværket 

Drøsselbjerg Strands Vandværk er et andelsselskab 

A.m.b.a., der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes 

op fra 2 boringer i området ved Søbo. 

På vandværket bliver vandet bearbejdet og der tilsættes 

hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.  

 

I 2015 udpumpede vandværket 26.327 m3 og forsyner i alt 

693 ejendomme. 

Vandværket har de seneste år haft et uforklarligt stort 

vandspild formentlig p.g.a. tab på ledningsnettet, som vi 

håber på at have fundet på Stendyssevej hvor der skiftes 

hovedledning i maj måned. 

Hurra – lækagen er fundet i.f.m. udskiftning 

af hovedledningen på Stendyssevej. 
 

Vandanalyser 

Der er udtages prøver til vandanalyser fra såvel vandværk 

og ledningsnet med faste intervaller i løbet af året. 

Ligesom vi selv hver måned foretager en 

egenkontrolprøve.  

Der var et lille problem i september 2015, hvor der blev 

målt 1 coliform bakterie på prøve fra 

Trykforøgerstationen. Efterfølgende har der ikke været 

overskridelser og alle de analyserede stoffer har været 

under de tilladte grænseværdier.  

Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside 

og bliver ophængt i infoskabene ved Forsamlingshuset i 

Drøsselbjerg og Valhallavej ved Trykforøgerstationen. 

 
Vandets hårdhed 

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og 

opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er ca. 

15 dH. 

 

Vandspild – en dyr fornøjelse 

Vand fra Drøsselbjerg Strands Vandværk koster 5,75 pr. 

m3., dertil miljøafgift på kr.6,53 således, at m3 prisen 

bliver i alt kr.12,28 + moms. 

Hertil en fast afgift til anlægget på kr. 790,00 + moms. 

Men bor man i byområdet, skal man herudover  

betale afledningsbidrag for spildevand til kommunen. 

 

Nye elektroniske vandmålere 

Vandværket påbegynder i 2016 udskiftning af vandmålere 

til elektroniske begyndende i området Bakkedraget/Bildsø 

Skov og Drøsselbjerg By. 

Den faste afgift vil derfor fra 2017 stige til kr. 1.000,- 

 
Indberetning af vandforbrug i 2016 skal være os i hænde 

senest den 30. september. Der kan indberettes via 

aflæsningskort, telefonisk eller via hjemmesiden. De 

ejendomme som på dette tidspunkt har fået udskiftet 

vandmåleren til elektronisk, skal ikke selv indberette, 

men mere herom senere. 
Ved indberetning via hjemmesiden får man en kvittering 

via mail og vandværket får mailadressen, som så kan 

bruges ved information om ledningsbrud m.m. 

 

Husk - manglende indberetning koster et gebyr på kr. 

400,- såfremt vandværket selv skal ud og aflæse. 

Når man forlader sommerhuset efter sæsonen vil det 

derfor være en god idé, at aflæse og frostsikre!  

Se nærmere beskrivelse af vinterlukning på hjemmesiden 

under beredskabsplan. 

Der skal være fri adgang for Vandværket til 

målerbrønden – så buske og træer skal beskæres! 

 

Driftsforstyrrelser – OBS! –OBS! 

Send din mailadresse til vandværket eller indberet via 

hjemmesiden, så får vi automatisk din mailadresse, så kan 

vi udsende mail til alle de adresser vi har ved større eller 

akutte driftsforstyrrelser. 

Har du dyrehold og ønsker en SMS, så sendt dit 

mobilnummer. 

Derudover gives der information via hjemmesiden og ved 

større akut forurening også via regionalradioen. 

 

Hjemmesiden 

På vores hjemmeside www.droesselbjergvand.dk  kan 

takstblad, vandprøver, regulativ, regnskab, beretning og 

referater fra generalforsamlingen ses. 

 

Vinterlukning og frostsprængte vandmålere 

På hjemmesiden er der en vejledning for vinterlukning af 

vandmålermålerbrønd med luftventil eller den kan fås ved 

henvendelse til formanden og kasserer.  

Såfremt andelshaveren ikke frostsikrer og følger 

vejledningen, så vandmåler eller installation i målerbrønd 

frostsprænges vil andelshaven blive pålagt at betale for ny 

vandmåler og reparation. 

 

Beretning og referat fra generalforsamlingen 2016 ligger 

på vandværkets hjemmeside. 

 

www.droesselbjergvand.dk 
 

Ved adresseændring eller ejerskifte, så husk at meddele 

dette til vandværkets kasserer enten via hjemmesiden, 

via mail eller telefonisk. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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