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Arrild vandværk har i 2016 udpumpet 154.821 m2 vand. Mod 142.757 m2 i 2015.
Vi er i 2016 næsten blevet færdige med at udskifte vandmålere der mangler 40 målere at blive
skiftet og ca. 15 af dem er uden forbrug, så de bliver nok ikke skiftet nu. Det betyder at vi kan
fjernaflæse alle vandmålere.
Vi har i bestyrelsen besluttet at vi 1 gang om måneden vil aflæse alle vandmålere for at kontrollerer
om nogle forbrugere har vandspil. Dem med vandspil vil blive kontaktet af Kaj, enten med en
seddel i Postkassen eller pr telefon.
De bliver aflæst ca. 15. i måneden, dermed har vi dobbelt data da vandmåleren gemmer data fra d.
1. og vi aflæser ca. d. 15.
Det er stadigvæk forbrugernes ansvar at tjekke deres vandmålere, ligesom de også selv kommer til
at hæfte for evt. vandspil
Alle nedtagede vandmålere vil vi prøve at sælge og pengene vil vi give til multibanen
I forbindelse med kloakering i Arrild har vi fået lavet nogle forbedringer på vores ledningsnet. Der
blev fundet mange spændende ting i jorden mens de gravede.
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.
Vi vil i 2017 undersøge muligheden for at lave en ring forbindelse i vest enden af byen, hvilket
betyder at vi kan undgå at lukke vandet for så store dele af Arrild, ved brud, som nu.

Tilslut vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2016. 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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