Formandens beretning

Ved udgangen af 2015 var vi 1192 registrerede målere i Løjt Kirkeby Vandværk derudover har vi 5 huse der
ikke har nogen måler.
De berørte huse er enten under ombygning eller venter på at de skal renoveres.
I det forgangne år har Løjt Kirkeby Vandværk udpumpet 154.098 m3 og vi har solgt 132.968 m3 de to tal
trukket fra hinanden betyder at vi har et spild på 21.130 m3
Dette spild sammen med det spild vi omtalte på den sidste generalforsamling stammer fra en utæthed fra
en af skibsrederens ejendomme,
Da utætheden var inden måleren har vi lavet en aftale med skibsrederen om at vi får 10 meter af
vandværkets nabogrund, grunden hvor Leonhart havde deres garageanlæg
Vi har ved vores årlige eftersyn der varetages af Kemic Vandrens kunnet konstatere at den ene boring på
Hundklem ikke gav det vand den skulle. Vandværket fik Kemic Vandrens til at se boringen efter.
Kemic Vandrens kunne konstatere at der var hul på stigerøret fra pumpen der sidder i en dybde af 36
meter. Hullet i boringen bevirkede at vandet blev iltet og at der blev aflejret okker i filtre og borehul .
For at rense borerøret igen skulle boringen fræses og udsyres.
Bestyrelsen blev enige om at skifte både pumpe og stigerør, og samtidig få monteret en dybde måler så vi
kan målevandstanden i boringen.
I dag giver boringen mere vand end den gav da den var ny
Da boringen ved siden af var lige så gammel, besluttede bestyrelsen sig for at skifte pumpe og stigerør
denne også. Boringen fejlede ikke noget så der var vi heldige
Løjt Kirkeby Vandværk og Genner Vandværk hørte om Kommunens planer om en cykelsti fra Genner til Løjt,
Så vi kontaktede Kommunen for at høre om det var muligt at lægge en vandledning ned i cykelstien
samtidig. Vi fik at vide at Arwos skulle have en trykledning nedlagt i cykelstien.
Genner fik lavet en aftale med Arwos om at lægge både en spildevandsledning og en vandledning ned i
cykelstien. Dette arbejde er nu afsluttet
Bestyrelen vil i Regnskabsåret 2016 forberede at ledningen til Genner kan tilsluttes på Nørbyvej
Arwos har kontaktet Løjt Kirkeby Vandværk for at hører om vi kunne levere vand til Loddenhøj/Sandskær
Arwos har nævt forskellige måder hvordan dette skulle foregå. En mulighed ville være at bytte vand dvs. at
Arwos levere vand fra vennelyst gennem målere ind i løjts ledningsnet. Og at løjt levere vand til Loddenhøj
gennem målere. Sidst på året afregnes differensen med en på forhånd aftalt pris.

En anden løsning vil være at Arwos bare køber vand ved løjt til en aftalt pris
Vandværket har haft et par rørbrud på Barsmark bygade Hellet. Hvorefter bestyrelsen besluttede at skifte
vandledningen til de tre huse så de fik en ny hovedledning og alle fik deres egen stophane.
Under dette arbejde fandt vi nogle ledninger fra gammel tid som vi vil se nærmere på og lægge om ,så vi
ikke har så mange gamle ledninger vi ikke ved hvor ligger.

