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Kære alle

D

et har været et godt år, bl.a.
fordi:

Vi havde i foråret søgt midler i udviklingspuljen ved udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune.
Vil ville gerne forskønne området nede
ved sportspladsen, bl.a. ved opstilling af
2 shelter og overdækning af vores bålsted.
Vi fik en pose penge, og begyndte på
projektet.
Vi brugte nogle weekender og er blevet
ganske tilfredse med resultatet. Vi mangler stadigvæk lidt finpudsning, som bliver
lavet i nærmeste fremtid.
Vi vil have tilmeldt vores sheltere på
danskcykellist forbunds hjemmeside –
med dette kan vi nok også gøre lidt reklame for Skærup ZOO.
Vores bålsted er også blevet super godt,
og jeg har da indtryk af, at det ofte bliver
brugt, sæsonen starter jo først nu. Vi appellere så bare til, at man rydder op efter
sig, det har man ikke altid haft tid til.
Her skal lyde en meget stor tak til alle
vores hjælpere som virkelig har knoklet
for at få dette op at stå.

En hjertestarter er også blevet opsat ned
på Overbyvej på Den gl. Brugs gavl. Her
har Serena lavet et fantastisk stykke ar-
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bejde, idet hun har samlet 2/3 af pengene ind ved at stemme dørklokker – tusinde tak til alle vores sponsorer.
Der har også været afholdt et hjertestarterkursus, som var ganske pænt besøgt.
Traditionen tro blev vores sommerfest
afviklet i sidste weekend i juni måned.
Her udviklede vi også lidt, idet vi startede om fredagen med øl smagning, Vi
havde fornøjelsen af Torben Mathew
fra den engelske pub i Kolding. Måske
var noget af øllet ikke det bedste (nu
taler jeg kun for mig selv) men underholdningsværdien var til gengæld meget
stor. Jeg tror alle gik hjem med et smil
på læben – vi har bestilt ham igen til i år.
Lørdag kom der også lidt fornyelse, idet
vi lavede ”sønderjysk” kagebord, hvor
vi fandt den bedste kage. Herefter blev
de solgt, hvor disse penge – lidt over
1000,- skal bruget til projekt legeplads,
herom lidt senere. Denne ide bliver også
gentaget i år.
Byfesten forløb som sædvanlig rigtig
godt, morgenspisningen er altid en
succes. En succes er også Sørens Mikkelsens opstilling af ATV banen til de
unge mennesker
Lørdag aften, hvor grillen blev tændt
og vi havde nogle rigtig hyggelige timer
sammen. Selvfølgelig kunne vi godt
tænke os en lidt større opbakning, meen
det kommer nok i år.
I gennem det meste af året har vi haft
en lille projektgruppe bestående af Ivan
Block og Svend Otto, som med ihærdighed forsøger at stresse Vejle Kommune.
Bl.a. så er Søndermarksvej ikke brugervenlig for gående, der har været nogle
problemer med vandniveauet nede på

Munkehegnet, vejen ned til sportspladsen kunne godt være bedre.
Disse ting er alle blevet udbedret dog
er de stadigvæk i forhandling omkring
Søndermarksvej, men man skal igennem mange forskellige forvaltninger og
etater – men vi giver ikke op.
Tilbage til vores legepladsprojekt, så har
vi igen ansøgt Vejle Kommune om en
lille beskeden pose penge, men denne
gang var vi ikke så heldige, det var man
så til gengæld i Tiufkær. Meen her giver
vi heller ikke op og der vil igen komme
en ansøgning fra Skærup.
Vi vil meget gerne gøre legepladsen
mere attraktiv, så der kan være tilbud
til alle størrelser, shelter, bålsted og legeplads.
Udover alt dette så har vi også afviklet:
• Ren by, faktisk 10 år det bliver
gennemført, en ide fra en af vores
lokale borgere.
• Fællesspisning og Generalforsamling
• Sct Hans
• Fællesspisning i samarbejde med
Skærup ZOO
• Fællesspisning i samarbejde med
kirken
• Jule Banko
• Det sidste plus, vores medlemstal
er stigende.

lering af ”Smidstrup-Skærup lokalråd”.
Målsætningen er bl.a.
• Vidensdeling, hvor fokus specielt
er rettet mod tilflyttere. Måske
skal der være nogle kontaktpersoner der vil tage kontakt til tilflyttere og hjælper på vej..
• En hjemmeside, som alle foreninger har adgang til, her kan man
publicere arrangementer ect.
• En platform, hvor ideer, tanker
ect kan komme frem. Tips til adgangen til Vejle Kommune ect.
• I bestyrelsen har vi Per Quist med
Jeg vil sluttelig rette en stor tak til bestyrelsen for den store arbejdsindsats der
er ydet. Samt stor tak til alle for engagementet i vores hyggelige lille by.
Rigtig god sommer til alle.
Formanden.

- Så ja 2014 har været et godt år for
Skærup Borger og Grundejerforening.
Lige til sidst, så har vi i sidste måned
været til et opstartsmøde for et genetab-
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Af emner har vi:

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening

Formand:

Chanette Danelund, Klosterbakken 36
danelund@stofanet.dk

Næstformand:

Frank Johansen, Nederbyvej 18
frankjohannsen@hotmail.dk

7586 7558
2068 9007

9955 6334

Kasserer:
Svend Otto Christensen, Søndermarksvej 4
sochund@stofanet.dk

Sekretær:

Britta Mølgaard, Munkebakken 1
Britta@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Hans Westenbroek, Solitudevej 10
hanswestenbroek@yahoo.com

Udlejning:

Lendy Mølgaard, Munkebakken 1		
lendy@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lotte Olesen, Munkevej 20
lotte@kragholesen.dk

Suppleant:

Lars Jensen, Munkedalen 15
Lapoje@ofir.dk

7586 6168
2091 8556
2064 5353

7586 2739
2852 1717
2781 2595

Flag

Grill
Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening
er det gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveresKloakrenser
Lyskæde m/kulørte pærer
i samme stand som det er udlånt i.
Rensebånd

Af emner har vi:
» Flag
» Grill
» Kloakrenser
» Lyskæde m/kulørte pærer
» Rensebånd
» Alu stige 7 m.

Alu Stige 7 m.

Pavillontelt udlejes (6 x 8 meter)
Gulv til pavillon

kr.
kr.

Pavillontelt udlejes 6 x 4 meter		
kr. 200,00
Pavillontelt udlejes 6 x 8 meter		(For ikkekr.medlemmer
250,00 koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
Gulv til pavillon		
kr. 500,00
Henvendelse til:
(For ikke medlemmer koster det kr. 200,00 ekstra pr. del)

Per Qvist
Henvendelse til: Lendy Mølgaard, Munkebakken 1,
Klosterbakken
28
Tlf. 2781 2595
Tlf.
2232
2796
Afhentning/aflevering efter aftale med Lendy
Afhentning/Aflevering efter aftale med
Side 1 af 1

2266 2551

2921 4190

Suppleant:

Anders Risbjerg, Munkedalen
arisbjerg@hotmail.com
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Byfest 2014 - kage konkurrence
Et af de nye tiltag til byfesten 2014, var en kage konkurrence. Det var et fantastisk og særdeles velsmagende
bord og de skrappe dommere havde store problemer.
Vinderen blev Karen Bisgaard med en fantastisk moccakage.
Vi gentager succesen og opfordre til at deltage. De penge
som kommer ind, ved efterfølgende salg af kagerne, går til
forskønnelse af vores legeplads.

BÆKKELUND AUTOSERVICE
Hos os kan du få lavet din bil til en fornuftig pris
- uden at det går ud over garantien!

21 95 18 48

6

pederse.co@gmail.com
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Nyt fra Skærup tennisklub
Alle kan leje banen med alt udstyr for 20 kr.
Gratis at spille den første sæson.
Medlemmer låner gratis bolde, ketcher og
bold kaster.
Medlemmer spiller gratis med sine børn.

HUSK BYFESTEN
Fredag og Lørdag d. 26. og 27. juni 2015

Online booking af banen og god plads til
at spille.
Billigt kontingent og god bane.

Kontakt Jan på 40 21 62 05 eller se mere på
www.skaerup-tennis.dk

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

www.stoustrup-collection.dk
// Grafiker på Skærup Avisen og byens hjemmeside //

Har du brug for et nyt logo, skal de gamle
rentegnes, skal du have lavet en folder,
brouchure, plakat, hjemmeside, visitkort
eller noget andet grafisk arbejde?
Så kontak mig...
Benedikte S. Fuglsang
Mail: benedikte@stoustrup-collection.dk
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Øl smagning 2014
Lidt stemningsbilleder fra vores øl smagning sidste år. Vi gentager seancen igen i
år d. 26 Juni kl. 19.00.
Billetter kan købes hos Svend Otto fra 13. juni kl. 15.00, Søndermarksvej 4. Prisen
er 200,- incl en burger.
På gensyn

TØMRER-, SNEDKER- OG
GLARMESTERARBEJDE
ALT i totalentrepriser –tagarbejde –efterisolering.
Døre –vinduer og glas efter mål.
Om -, ny– og tilbygning samt reparation
Tømrermester

Gert Sørensen APS
Kappelager 36 -7100 Vejle
Værkstedsadresse :
Kringsvej 19, L.Velling, 7000 Fredericia, 7586 6509
Fax 7586 3309 - Bil.Tlf 2086 6509
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Kære læser af Skærup-Avisen!

J

eg har, som nyansat graver ved Skærup kirke, fået lov til at præsentere
mig lidt.

Børkop Gårdbutik

Jeg hedder Karen Jensen, er 54 år og tilflytter fra Vestjylland, ved Ringkøbing.
Jeg bor i Ågård med min kæreste Erling.
Jeg har haft en lignende stilling ved
Gammel Sogn kirke i 5 år.
Jeg har to døtre. Sandra på 31 er fængselsbetjent i Nr. Snede og bosiddende
i Århus. Linette på 24, læser teologi på
Københavns Universitet.
I min fritid nyder jeg haven, naturen og
køreture ud i det blå. Laver lidt bestyrelsesarbejde i lokalområdet. Ser også frem
til at jeg måske kan deltage i noget her i
lokalområdet. (Gerne noget med børn.)

Jeg tror og håber, at jeg kan være til glæde og gavn for alle jer brugere af jeres
dejlige kirke. Jeg vil gøre alt, hvad jeg
formår, for at det bliver et godt samarbejde.

Åbningstider:
09.00-18.00 Mandag-fredag
09.00-14.00 Lørdag-søndag

/Karen

Børkop Gårdbutik har lavet et byfest tilbud:
2 stk. kød og 2 pølser samt kartoffelsalat
og salat til ialt 130,- (mad til 2 personer).
Du skal bestille hos Lotte på 2266 2551 el.
Chanette 2068 9007 senest 25 juni.
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THE WALKING CHICKS

Aktivitetsoversigt 2015

...(eller hvad vi nu skal kalde os)
Så er pigerne igang med at gå Skærup tyndt. Vi går hver tirsdag og torsdag fra Byparken kl.
19.00. Der er ikke et fast mål, det skal være hyggeligt og sjovt.
Vi får vendt saglige som usaglige emner. Snør skoene og brug et par timer i godt selskab.

Vi henviser til
vores hjemmeside

skaerup.dk

Har du været en tur forbi www.skaerup.dk og se vores nye hjemmeside?
- Husk det er herinde, du kan holde dig opdateret med hvad der sker i vores lille by.
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Uddrag fra generalforsamlingen den 16. marts 2015 i
Restaurant Kongelunden.
Formanden for vandværket Nicolaj Jensen
bød velkommen til generalforsamlingen. 12
andelshavere, 4 bestyrelsesmedlemmer, der
var afbud fra Henrik Krabbe.
Bestyrelsen beretning for 2014
Bestyrelsen holder sig ajour med vandværkets
drift og vedligeholdelse, det har tidsmæssigt været et travlt år. Der har været møder med Vejle
kommune, Vandråd og forskellige leverandører.
Drift af vandværket
Oppumpet grundvand 56.414 m3 =
(56.414.000 liter), det aflæst forbrug er på
55.992 m3 i 2014, i 2013 havde vi et forbrug på
53.761 m3, det vil sige at vi i året 2014 har forbruger brugt 2.331 m3 mere. Vi fik i år et nyt
tilbud på vandprøve tagning fra Agrolab som
igen var blevet billigere, men vi henvendte os
efterfølgende til Eurofins som matchede deres
tilbud, så vi forbliver hos Eurofins som vi også
har et godt samarbejde med.

Årets gang
Allerede i januar måned tog Otto, Steen og
Nikolaj på en 3 dages kursus i Sønderborg.
Kurset omhandlede drift af vandforsyning og
hygiejne, dette kursus er lovpligtig, for at have
med at drikkevand at gøre. Der skal minimum
være én med disse kvalifikationer ved arbejde
på vandværker. Vi bestod alle tre, og er dermed
certificerede, så vi de næste 4 år er klædt på til
opgaverne med levering af drikkevand.
Møder og arbejde på vandværket
Der er afholdt møder på vandværket med Kamstrup flere gange ang. forbedring af fjernaflæsning af målere.
Midtjydsk Vandrens og Krüger ang. vores tekniske drift installationer.
Årets store opgave var udskiftning af forsyningsledning ad Fredericiavej til og omkring Solitudevej, dette skulle udføres efter skoleferien.

Vandpriser for 2015:
Driftsbidrag

Erfaring har vist at det ville være godt med et
møde med de berørte beboere, som blev orienteret om arbejdets gang på vej og parceller.
Arbejdet gik i gang i slutningen af august, man
startede med Solitudevej, beboere og entreprenører kom godt ud af det med hinanden, og arbejdet lykkedes til alle tilfredshed og uden mangel på vand. Udskiftningen af vandledningen på
marken blev lidt af en opgave, da vi også skulle
have to brønde placeret. Regnen kom ned i store mængder, og vanskeliggjorde arbejdet. Det
lykkedes, men var senere færdig end beregnet.
I dag har vi en ny forsyningsledning langs Fredericiavej til Solitudevej som er i orden. Afslutningsvis holdt vi igen et møde med beboerne,
om der var mangler og skader, der kommer nyt
asfalt på i 2015, og alt arbejdet var udført til alles
tilfredshed. Det var godt vi fik det gjort, for da
arbejdet var i gang, viste det sig at det gamle ledningssystem var værre end vi havde forventet,
ikke ret meget passe med de eksisterende tegninger, og overraskelsen ved en ledningsførelse
som berørte 2. og 3. parts grunde.

Bestyrelsen består af følgende:
Formand: Nikolaj Jensen
Næstformand: Claus Friis Nielsen
Kasserer: Steen Løvring Kristensen
Sekretær: Niels Otto Nielsen
Medlem: Henrik Krabbe.
Se vores hjemmeside:
www.skaerup-vandvaerk.dk

Et godt råd, er at aflæse dit vandforbrug
en gang om måneden.

I slutning af året havde vi besøg på vandværKom og se dit vandværk lørdag den
ket af Vejle kommune, som skal lave tilsyn
27. juni 2015 fra kl. 10.30 – 12.00
hvert 4. år, alt blev gennemgået, indsatsplan,
ledelsessystem, bygning, grund og boringer, de
var overraskede over vores gode tilstand med
forholdende, vi blev rost overalt, og vi havde
skiltet med advarselsskilt, det var første gang
de havde set dette.
De tog mange VANDVÆRK
billeder af
SKÆRUP
vandværk, boringFredericiavej
andre forhold.
450, Skærup, 7080 Børkop
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16

kr.

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

1.240,00

1.550,00

Vandafgift pr. m³

kr.

4,46

5,58

Statsafgift af ledningsført vand pr. m³

kr.

5,46

6,83

Drikkevandsbidrag pr. m³

kr.

0,67

0,84

www.skaerup-vandvaerk.dk
Fremtid
www.skaerup.dk
•
Udskiftning af vandmålere
hos storforbrugere
•
Tilbagestrømssikring ved storforbrugere
SKÆRUP VANDVÆRK
•
Asfaldt på Solitudevej
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop
•
Opmåling fra Tvilum Andelshaver-information forSkærup
75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
Vandværk 2010.
www.skaerup-vandvaerk.dk

Bestyrelsen består af følgende:
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Formand
Næstformand

Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.

Nikolaj Jensen
Claus Friis Nielsen

75861766 / 2021 9874
7586 6664 / 2555 3635
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NVOC, ikke flygt.org.carbon

<: mindre end
*):

>: større end
i.p.:

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
i.m:
ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Mikrobiologi

Uorganiske forbindelser

Metaller
Inddampningsrest
350
mg/l

Farvetal, Pt
2.4
mg Pt/l
5
1

Turbiditet
< 0.1
FTU
0.3
0.1

Coliforme bakterier 37°C
<1
MPN/100 ml
i.m.
1
IDEXX-Colilert

Escherichia coli
<1
MPN/100 ml
i.m.
1
IDEXX-Colilert

Kimtal ved 22 °C
<1
CFU/ml
50
1
ISO 6222:2002

Kimtal ved 37°C
<1
CFU/ml
5
1
ISO 6222:2002

Hårdhed, total
15
°dH

Calcium (Ca)
95
mg/l

Magnesium (Mg)
7.5
mg/l
50

Ammonium
0.032
mg/l
0.05

Nitrit
< 0.005
mg/l
0.01

Nitrat
0.78
mg/l

Total-P
0.012
mg/l

Chlorid
21
mg/l
250
1

Fluorid
0.18
mg/l
1.5
0.05

Sulfat
56
mg/l
250
0.5

Aggressiv kuldioxid
<5
mg/l
2
5

Hydrogencarbonat
268
mg/l
3

Jern (Fe)
< 0.01
mg/l

Kalium (K)
2.7
mg/l
10

Mangan (Mn)
< 0.005
mg/l
0.02

Natrium (Na)
12
mg/l
175
0.1

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

10

DS/EN ISO 7027
20

0.5
SM 3120 ICP/OES
30

0.5
SM 3120 ICP/OES
30

0.1
SM 3120 ICP/OES
30

0.005
SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
10

0.005
SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
10

50
0.3
SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
10

0.15
0.01
DS/EN ISO 6878 auto Skalar
10

SM 17. udg. 4500-Cl (E)
10

DS/EN ISO 10304-1 IC
10

SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
10

DS 236:1977
20

DS/EN ISO 9963
10

0.01
SM 3120 ICP/OES
30

0.2
SM 3120 ICP/OES
30

0.005
SM 3120 ICP/OES
30

0.1
SM 3120 ICP/OES
30

Aromatiske kulbrinter
0.82
mg/l
4
0.1
DS/EN 1484
12

Benzen
< 0.02
µg/l
1
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
15

Toluen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
18

Ethylbenzen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
19

o-Xylen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
15

m+p-Xylen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
15

Naphthalen
< 0.02
µg/l
0.02
ISO 15680 P&T GC/MS
30

Tegnforklaring:

Ikke omfattet af akkrediteringen

ikke påvist

Side 1
af 3

Organiske samleparametre

< 0.01
< 0.01

2,6-dichlorphenol

< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01
< 0.01

2,6-dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorbenzosyre
4-CPP
4-nitrophenol
AMPA
Atrazin
Bentazon
CGA 62826
CGA 108906
Deisopropyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-atrazin
Desethyl-desisopropyl-atrazin
Desethyl-hydroxy-atrazin
Desethyl-terbutylazin
Desisopropyl-atrazin
Dichlobenil
Dichlorprop (2,4-DP)
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Diuron
Ethylenthiourea (ETU)
Glyphosat
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin
MCPA
Mechlorprop (MCPP)
Metalaxyl
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-desamino-diketo

i.m:
ikke målelig
¤): udført af underleverandør

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

ikke påvist

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.:

>: større end

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Max.

<: mindre end

Tegnforklaring:

< 0.01

2,6-DCPP

Pesticider

2,4-dichlorphenol

Chlorphenoler

Min.

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS

M 0336 LC/MS/MS
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Prøvemærke:

Afgang vandværk

M 0352 GC/MS

Analyseperiode:

0.01

Prøveudtagning:

22.04.2015 kl. 10:00
Eurofins Miljø Vand A/S
22.04.2015 - 05.05.2015
Prøveudtagning:

Kravværdier **

Prøvetype:

Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening

< 0.01

< 0.01

80224683

Afgang vandværk

22.04.2015 kl. 10:00
Eurofins Miljø Vand A/S
22.04.2015 - 05.05.2015

Trichlormethan (Chloroform)

mg/l

mS/m

pH

°C

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Enhed

MAK

5

7

8.5

1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

Max.

Kravværdier **
Min.

0.1

0.1

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

DL.

22.04.2015

CA0005077

* Organoleptisk

* Organoleptisk

* Visuel

* Visuel

DS/EN ISO 5814

DS/EN 27888

DS/EN ISO 10523

DS/EN ISO 19458

*):

ikke påvist

Ikke omfattet af akkrediteringen
i.m:
ikke målelig
¤): udført af underleverandør

i.p.:

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

>: større end

<: mindre end

Tegnforklaring:

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Kopi af rapporten er sendt til:
Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

05.05.2015
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¤) Um
(%)

AR-15-CA-00295916-01
EUDKVE-00295916

M 0336 LC/MS/MS

Metode

Modt. dato:

Kundenr.:

Batchnr.:

Rapportnr.:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Underleverandør:

Klar

Farveløs

Prøvens farve

Ingen

9.2

Iltindhold

Normal

56

Ledningsevne

Prøvens klarhed

7.6

Prøvens lugt

10.0
pH

Prøvens smag

Ja
Vandtemperatur

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

< 0.02

Akkrediteret prøvetagning

Oplysninger fra prøvetager

cis-1,2-dichlorethen

1,2-dichlorethan

Tetrachlorethen

Trichlorethen

Tetrachlormethan

1,1,1-trichlorethan

Analyserapport
Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000

Halogenerede alifatiske kulbrinter

Simazin

Metribuzin-diketo

Pesticider

Prøvetager:

Prøvested:

Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000

Side 2

12

DS/EN ISO 7887, metode C

¤) Um
(%)

DS 204

Enhed

¤) Um
(%)

Metode

10

Metode

DL.

1500

DL.

Prøvetype:

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Max.

MAK

Kravværdier **

Prøvested:

Analyserapport

Analyseperiode:

Min.

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Skærup Vandværk Vandværket - V20001000 / 4603001000

Prøvetager:

Enhed

Analyserapport

80224683

22.04.2015

Afgang vandværk
MAK

CA0005077

Lab prøvenr.:

22.04.2015

Modt. dato:

Prøvemærke:

CA0005077

Modt. dato:

Kundenr.:

Analyseperiode:

22.04.2015 kl. 10:00
Eurofins Miljø Vand A/S
22.04.2015 - 05.05.2015
Kundenr.:

AR-15-CA-00295916-01

Drikkevand - Udvidet kontrol + org. mikroforurening

Prøveudtagning:

EUDKVE-00295916

EUDKVE-00295916

Prøvetager:

Prøvetype:

AR-15-CA-00295916-01

Batchnr.:

Batchnr.:

Prøvested:
Rapportnr.:

Rapportnr.:

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Skærup Vandværk
Klosterbakken 36
7080 Børkop
Att.: Steen Løvring Kristensen

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Alle vores analyserapporter kan ses på vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Vandanalyserapport for Skærup Vandværk, april 2015
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Så starter skolen igen!

Lidt stemningsbilleder fra en af vores fællesspisninger i 2014

- Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønderlundsvej, forbi Tårnet. Opfordres der til, at cykellisterne på vej mod
Smidstrup holder sig så langt til højre som muligt. Da bilisterne,
der kører ud fra Tårnet har meget svært ved at se cykellisterne,
hvis man ”gemmer” sig tæt ind til hækken.

Stemningsbilleder fra vores fællesspisning i Skærup ZOO

En rigtig hyggelig aften, hvor vi
også havde mulighed for en tur
gennem haven.

20

Tusinde tak til Skærup ZOO.
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Skærup Før og Nu

F

or at følge op på sidste års
artikel om de lidt ældre tider i
Skærup, så har jeg igen været i
gemmerne for at se hvad der
har rørt sig i Skærup i årenes løb. Måske
som en orientering for nye beboere
der ikke har store chancer for at kende
byens udvikling.

Borger- og Grundejerforeningen havde
åbenbart en god kontakt til en eller anden pilot, idet der blev annonceret med
rundflyvning over Skærup. Afgang fra
flyvepladsen i Fredericia. 10 kr for børn
og 15 kr for voksne. Det lyder rørende
billigt. Billetter kunne købes i Brugsen.

Herudover var der en forening som
stod for driften af forsamlingshuset.
Der blev solgt anparter som støttede
driften. Der var ansat værtspar i forsamlingshuset. Denne forening nedlagt da Jørgen købte forsamlingshuset
og moderniserede det til det flotte hus
det er i dag.

Vi starter med et foto sakset fra Skærup Avisen 1974. Foto taget fra rundflyvning over Skærup og viser den
sydlige del af byen mod Søndermarksvej. Denne del af byen var den sidste
del der blev udbygget, så storbyen er
her ved at tage form . Tårnet bliver
først påbegyndt flere år senere.

En ejendom i Skærup med en spændende historie som jeg faldt over i min
gennemgang er Skærup Hvilehjem,
Fredericiavej 418.

Skærup Teatergruppe eksisterede også
i bedste velgående med at arrangere
de årlige revyer og gode fester. Dette
var populære fester som kunne fylde
forsamlingshuset. I nogle år var der
også ungdoms musical og teater.

Skærup avisen, 1974
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De ældste af bygningerne er anført
med år. 1912 og her blev der oprettet
Skærup Syge og Hvilehjem med plads
til 24 psykiatriske patienter. Dette gik
åbenbart ikke for godt, for i 1925 gik
stedet konkurs. Derefter blev stedet
indrettet til hvilehjem. Ejendommen
blev handlet igen i 1932, og her skete
der en tilbygning. Stedet stadig brugt
som hvile / alderdomshjem, og dette
fortsatte til stedet var for småt og umoderne. En kort overgang omkring
1987 var vi så moderne, at vi havde et
flygtningecenter. Der var indkvarteret
40 palæstinensere på stedet. Ejendommen blev herefter benyttet til vegetarhjem og et kollektiv, før det blev solgt
til privat beboelse.
Skærup havde i 70 erne og 80 erne
et rigt foreningsliv. Skærup Håndboldklub er nævnt i 1976 som en rigtig
god og velfungerende klub med 2 ungdomshold, 2 damehold og 2 herrehold.
Det kunne nok knibe lidt at få samlet
i dag.

En af ildsjælene var Mary Moberg
og hun var i flere år samlingspunkt
for teatergruppen. Da den faste stab
forlod posterne så gik foreningen
langsomt i opløsning og blev nedlagt.
En undergruppe af teatergruppen var
Skærup Banko. Denne forening afholdt bankospil hver onsdag kl. 1930
i forsamlingshuset.
Dette fortsatte til omkring år 2000
hvor der ikke var økonomi i det mere.
Dette var så årets udgave af før og
nu føljetonen.
Efter at have skrevet om alle disse aktiviteter der foregik i forsamlingshuset,
så bringer det mig frem til noget mere
nutidigt. Der har flere gange været
henvendelser til foreningen om at vi
mangler et mødelokale i byen.
Vi har i foreningen drøftet forslaget
om at ombygge / udvide det ene omklædningsrum i klubhuset på stadion ,
så dette kunne bruges til mødelokale.
Forslag om alt fra pensionistklub,
cykelmotion, strikkeklub, læseklub, petanque og foredrag. Dette ville passe
fint ind i arbejdet med at lave et fritidsområde / ny legeplads ved stadion.
Foreningen er dog ikke så formuende
at vi blot bestiller håndværkerne. Arbejdet skal udføres ved frivillig arbejdskraft, så det kræver at vi finder nogen
der er villige til at yde en indsats.

Gad vide om nogen kan genkende disse unge mennesker.

På bestyrelsens vegne / Svend O.
Christensen
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Skæ
ByfestByfest
og Sct. Hans

ækSByfest
Lørdag d. 27/6

Fredag og Lørdag d. 26. og 27. juni 2015

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup, hvor vi om aftenen vil
fejre Sct. Hans.

Teltene er rejst og vi mødes alle til gratis morgenbord Kl. 09.00

På pladsen er der følgende aktiviteter: Hoppeborg – Petanque – Gummistøvlekast – Ballondart –
Kartoffelknuseren – Popcorn over bål – Vandbalance – Trillebørstransport – skydning m.m.

Fra kl. 10.30: Skærup Games. En familiekonkurrence / gadehold / børnehold eller hvad der nu kan
samles til en hyggelig konkurrence i ovennævnte aktiviteter, 4 deltagere på et hold.

k
S

Gratis morgenbord.

Kl. 10-15		

Tennis Twister.

S go tsefyB
Lørdag d. 23. juni 2012

Byfes

Kl. 9.00		

			

- Diverse børnekonkurrencer, her er

			

der også nye tiltag

Fra Kl. 10.00		

ATW kørsel.

Kl. 15.00		

Sønderjysk kagebord - alle opfordres

			

til at medbringe en kage.

			

Der vil være lidt konkurrence, smag-

Kl. 13.00:

Skærup løbet på 4,5 km. Mød op ved start (Tennisbanen) til løb eller gang med
barnevogn og/eller hund.

			udformning. Efterfølgende

Kl. 14.30:

Håndbold/Fodbold, for alle, eller noget der ligner.

			

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familie-

På pladsen er der mulighed for at købe: Slik, sodavand, øl, kage, kaffe, pølsehorn, pizzastykker og
hvad vi ellers finder på.

festdag på stadion i Skærup.
Der tændes op i grillen og er klar til brug ca. kl. 18.30.

Tag madkurven / grill maden med, og vi mødes til en hyggelig aftenspisning. Medbring selv bestik
og tallerkner. Der vil være mulighed for køb af øl, sodavand og vin.

Fredag d. 26/6
Kl. 19.00		

Ølsmagning i teltet ved Torben 		

Sct. Hans
			Mathews.

Vi starter bålet op kl. 21.00 - der vil være fakler til børnene nede på sportspladsen (altså ingen
afgang fra byparken).

			

Billetter købes 13. juni kl. 15.00 hos

			

Svend Otto, Søndermarksvej 4.

			

Pris: 200,- incl. en burger.

Båltaler vil starte op, når bålet er faldet lidt til ro (ca 21.15).
Der vil være salg af fadøl, sodavand ect. i festteltet.

sælges de og indtægterne vil gå til

			vores legeplads.
Kl. 18.30		

Fællesspisning - grillen vil være 		

			tændt.

			(Se tilbud herunder)

Lø

I løbet af hele dagen vil der være diverse aktiviteter.

Byfesten bliverBørkop
igen
i år afviklet so
Gårdbutik har lavet et byfest tilbud:
Børkop Gårdbutik
fejre Sct. Hans.

Vi håber, at I vil være med til at gøre vores aftensspisning rigtig hyggelig og efterfølgende nyde
bålet.

j .32 .d gadrøL
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Teltene er rejst og vi mødes alle
2 stk. kød og 2 pølser samt kartoffelsalat og
salat til ialt 130,- (mad til 2 personer).
Du skal bestille hos Lotte på 2266 2551 el.
Chanette 2068 9007 senest 25 juni.
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Stemningsbillederne fra vores byfest 2014.
Der var fuld fart på børnene...
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10
års
jubilæum
2005 -- 2015
2015
SKJOLD’S
VÆRKSTED
10
års
2005
10
års jubilæum
jubilæum
2015
SKJOLD’S
VÆRKSTED

Vi bruger
kvalitets- • Alt
henter kun
og bringer
Alti iautoreparation
autoreparation
Vi bruger
kvalitets- • Alt
henter kun
og bringer
Alti iautoreparation
autoreparation
• Dækcenter
din bil indenfor
km
reservedele
med20
3 års
Dækcenter
• Dækcenter
din bil indenfor
km
reservedele
med20
3 års
Dækcenter
fra
Smidstrup.
•
Synsklargøring
Synsklargøring
garanti.
fra
Smidstrup.
• Synsklargøring
Synsklargøring
garanti.
VÆRKSTEDETS
•
Testudstyr
tiltilalle
Testudstyrtil
alle
VÆRKSTEDETS
• Alt
Testudstyr
Testudstyr
tilalle
alle
Værkstedets
Vi
henter
og
bringer
i
autoreparation
TIMEPRIS
ER
KUN
mærker
Værkstedets
mærker
Vi
ogKUN
bringer
Alt
i autoreparation
TIMEPRIS
ER
mærker
mærker
dinhenter
bil
indenfor
20 km
Dækcenter
timepris
erindenfor
PR. TIME
din
bil
20
km
Også
aften og
•
Åbent
man.-fre.
Dækcenter
timepris
er
PR. TIME
fra Smidstrup.
Synsklargøring
Også man.-fre.
aften og
•Synsklargøring
Åbent
KUN
fra Smidstrup.
+
MOMS
weekend
efter aftale
VÆRKSTEDETS
kl.
8-17 til alle
KUN
+ MOMS
Testudstyr
weekend
efter aftale
VÆRKSTEDETS
kl.
8-17
Testudstyr
til alle
TIMEPRIS ER KUN
pr.
time
mærker
•mærker
Mulighed for
for gratis
gratis
TIMEPRIS ER KUN
pr. time
PR. TIME
•
Mulighed
SKJOLD’S
Også
aftenVÆRKSTED
og
+
moms
PR. TIME
SKJOLD’S
VÆRKSTED
Også
aften
og
lånebil.
+ MOMS
+ moms
weekend
efter aftale
lånebil.TIUFKÆRVEJ
+ MOMS
8
weekend
efter aftale

SKJOLD’S VÆRKSTED
VÆRKSTED
SKJOLD’S

300.300.328,300.328,300.-

TIUFKÆRVEJ 8
SKJOLD’S VÆRKSTED
VÆRKSTED
SMIDSTRUP
SKJOLD’S
SMIDSTRUP
TIUFKÆRVEJ
88
TIUFKÆRVEJ
7000
FREDERICIA
7000
FREDERICIA
SMIDSTRUP
SMIDSTRUP
7000 FREDERICIA

7000
FREDERICIA
ÅBENT ALLE
ALLE UGENS
UGENS DAGE
DAGE
EFTER
AFTALE.
ÅBENT
EFTER
AFTALE.
ÅBENT
ALLE
UGENS
DAGE
EFTER
AFTALE.
VI
ER
KLAR
MED
OMRÅDETS
BEDSTE
PRISER
SVARER
ALTID
PÅ
TELEFONEN:
SVARER
ALTID
PÅ
TELEFON:
ALLE
UGENS
DAGE
EFTER
AFTALE.
VI ÅBENT
ER SVARER
KLAR
MED
OMRÅDETS
BEDSTE
PRISER
SVARER
ALTID
PÅ
TELEFONEN:
PÅ
TELEFON:
SVARERALTID
ALTID PÅ
TELEFON:

75
86
09
86
27
75 75
8686
09
86
- 23
2327
27
83
27
75
86
0986
86 23
27
8383
27 27
75
86
09
23
27
83
27
09
86
--23
83
27
www.skjolds.com
SVARER ALTID PÅ TELEFON:

auto@spinningwheels.dk
auto@spinningwheels.dk
www.skjolds.com
auto@spinningwheels.dk
auto@spinningwheels.dk

26

27

Så blev vores dejlige by igen ren

Poul Clemmensen & Co
➲ Alt i nybygning og reperation
➲ Total- og hovedentrepriser
➲ Døre, vinduer og udestuer
➲ Hjælp til GØR-DET-SELV-FOLK med halvfabrikata
TLF. 7586 0253

ˮ

Der mødte talstærkt op, til vores årlige rengøring af byen. Igen blev vi overrasket
over hvormeget affald, der kan samlet på 1 år. Vi takker rigtig mange gange, fordi
I vil være med til at bruge et par timer på dette projekt.

ˮ

Håstrupvej 66, Smidstrup, 7000 Fredericia

Animae Massage
www.animae.dk ¤ e-mail; serena@animae.dk
Lægeeksamineret massør, Serena Moltrup-Jensen
Solitudevej 10, Skærup, 7080 Børkop
Cvr. Nr. 31 80 14 51 Mobil 26363355

¤ Firmaaftaler
¤ Fysiurgisk / Wellness massage
¤ Hot Stone massage
¤ Ansigtsmassage

¤ Paraffin indpakning hænder el fødder
Jeg glæder mig til at se dig til en god selvforkælelse!

yn
På gens
2016
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Hjertestarter i Skærup
Vi afviklede et kursus i brug af vores hjertestarter. Det forløb rigtig godt, her var der mulighed for
at puste i en dukke og afprøve hjertestarteren (dog uden stød).
Endnu engang tusinde tak til alle vores sponsorer, for at kunne gøre det muligt at få en hjertestarter
til Skærup.
Hilsen Chanette
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Hvorfor?

RESTAURANT

kongelunden
SKÆRUP
Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
32
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- MERE END EN
SAMLING DYR:
I Skærup Zoo kommer
du tæt på mere end 100
forskellige dyrearter.
Oplev farlige jaguar og
legesyge aber.
Tæt ved legepladsen
findes klappedyr.
Åbent fra 23. marts -21. okt.
Entre: voksen 90,- Børn 45,-

www.skaerup-zoo.dk

Skærup zoo · Søndermarksvej 102 · 7080 Børkop · tlf. 75868680

!

Tak

En stor tak til sponsorer, leverandører,
hjælpere og andre, som er med til at
muliggøre denne avis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skærup
Borger- og Grundejerforening
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Tilbuddet
gælder
til 31.
d. 31.
2015
ikke benyttes
med
andre rabataftaler.
Der tagesfor
forbehold
forudsolgte
trykfejl og
udsolgte varer.
Tilbuddet
gælder
til d.
juniaugust
2013 og
kan og
ikkekan
benyttes
sammensammen
med andre
rabataftaler.
Der tages forbehold
trykfejl og
varer.

nonce
Fortæl os at du har set vores an
ATIS!
og få fyldt sprinklervæske op GR

Mikkelsens Auto
– altid høj kvalitet og klar til
at servicere din bil

Hos os er du altid sikret en høj kvalitet. AutoPartner
kvalitetskontrolleres nemlig af FDM og med ca. 200
værksteder fordelt over hele landet, så vi er også
lige i nærheden af dig.

www.rudecenter.dk

MIKKELSEN’S
AUTO

Søren Mikkelsen
www.autopartner.dk

Fredericiavej 461, Børkop
Tlf.: 29 62 30 33
www.mikkelsens-auto.dk
...for en sikkerheds skyld

