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Arrild vandværk har i 2015 udpumpet ca. 142.757 m2 vand. Mod ca. 141.712 m2 i 2014.
Arrild vandværk har i 2015 skiftet administrator til Vandværkernes EDB service i Holsted. Det har
naturligvis givet nogle udfordringer men bestemt også mange fordele. Vi skal nu i bestyrelsen selv
kontakte de forbrugere der ikke betaler deres regninger.
Vi har i 2015 udskiftet 250 målere til elektroniske, så vi 1./1. 2016 kunne aflæse 480 målere selv. Vi
vil endnu engang opfordre til at man stadigvæk kontrollerer sin vand måler jævnligt, for at opdage
eventuelle brud på ens egen grund. Det kan ellers blive meget dyrt for forbrugeren. Forbrugeren
skal betale for alt det vand der er løbet i gennem vanduret, også ved brud.
Vi er i 2015 begyndt at skrive en nyheds side i Arrild Nyt. Så er der måske større chancer for at flere
læser lidt om vores vandværk.
Vi havde et brud i slutningen af december på slotsvej. De stophaner der er monteret på slotsvej er
alle af det samme materiale, så det må forventes at de alle går i stykker på et tidspunkt. Vi har sat
nogle penge af i budget til udskiftning af disse.
I Arrild vandværk har vi digitalt kort materiale over vandledninger og stophaner. Hvis man ønsker at
få af vide hvor ens stophane eller vandledning ligger på ens grund kan man kontakte Kaj.
I marts 2015 var bestyrelsen oppe og se Kamstrup, som leverer vores vandmålere. Et utroligt
interessant besøg. Vi var på hjemturen inde og se 2 vandværker. En interessant dag……

Kaj har taget en stophane med fra Slotsvej, så i kan se hvordan de ser ud når de er gennemtæret. Den kan i
kigge på efter generalforsamlingen, hvis i har lyst.

Tilslut vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2015. Også en tak til vores suppleanter og
revisorer.
En stor tak til vores driftsleder Kaj, som vi er glade for passer så godt på vores vandværk.
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