
Bestyrelsens beretning om året 2021 

Dalby Huse Strands Vandværk 

 

Møder 

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i møder i Vandrådet (sammenslutning af 

vandværker i Frederikssund Kommune) og i vandværksmessen i det forløbne år. 

Kontrol af vandet 

De skærpede regler om kontrol af vandkvaliteten har givet væsentlig større udgifter til analyser. 

Vores vandkvalitet er stadig rigtig god – vi har ikke haft antydning af forurening i vores vand og 

ingen bemærkninger fra Frederikssund kommune, der er vores tilsynsmyndighed. 

Flere vandværker i nærheden har været ramt af forurening, og et af dem har måttet nedlægge 

vandforsyningen. Vandforsyningen er herefter overgået til Novafos. 

Nye medlemmer og lidt om vandværkets område 

Vi er 630 medlemmer. Heraf er der ca. 55 nye, som har købt hus i området det seneste år. 

Frederikssund kommune har opsat et offentligt toilet på P-pladsen ved stranden. Hermed har 

vandværket fået endnu et nyt medlem. Velkommen til alle nye medlemmer.  

Vandværket vedligeholder og passer vandledninger langs ca. 12,5 km veje i området.  

Vi har i 2021 pumpet 27.800 m3 vand op, men kun solgt 24.000 m3 til forbrugerne. Salget svarer til 

38,5 m3 pr parcel. De resterende 3.800 m3 er vandspild. Det er væsentlig mindre vandspild end 

tidligere, men stadig for meget. Vi er jo ved at udskifte vandledningerne, hvilket vil reducere 

vandspildet yderligere fremover.  

Vandværket 

Beholderen er blevet renset og vi har repareret revner i gulvet inde på værket. I løbet af året har 

Allan Vest løbende overtaget pasning af vandværket fra Svend Jønsson. Fra årsskiftet 2021/2022 er 

det nu Allan, der passer vandværket og vagten. Vi takker Svend for at have løftet denne opgave i 

mange år. 

Ledningsbrud 

Vi har ikke haft ledningsbrud i det forløbne år. Men vi er glade for at i er opmærksomme på, når der 

ligger vand på vejene, hvor der ikke bør ligge vand og melder det på vores vagttelefon 40 26 25 56. 

Fortsæt endelig med det.  



Elektroniske vandmålere 

I 2021 har vi fået skiftet resten af de gamle vandmålere med elektroniske vandmålere. Mange har 

downloadet APPen EyeOnWater og følger nu deres vandforbrug dagligt eller ugentligt. Nogle har 

også sat lækageadvarsel i APPen. 

Alle forbrugere har fået en mail med vejledning i oprettelse af APPen, da de fik den elektroniske 

vandmåler. Hvis du har købt huset efter den nye måler er sat op, skal måleren omregistreres for at 

du kan oprette APPen. Det koster 150 kr. Du kan bestille det ved at sende mail til vandværket. 

Det er nu slut med aflæsningskortene. De elektroniske vandmålere aflæses direkte af vandværket. I 

behøver derfor ikke længere at aflæse jeres målere selv. 

Hjemmeside 

Hold øje med hjemmesiden. Især hvis i oplever svigt i vandforsyningen. Vi gør hvad vi kan for at 

informere på hjemmesiden når vi oplever (eller planlægger) lukning for vandet enkelte steder i 

området. 

Fremover vil materialet til generalforsamlingen blive lagt på hjemmesiden. I skal derfor selv hente 

det på hjemmesiden. Enkelte har dog en aftale med vandværket om, at vi stadig sender det til dem 

med postvæsenet. Det er dog meget få, der har denne aftale. 

Udskiftning af vandledninger 

Vi har udskiftet vandledningerne på Hvilehøjvej og Hvilehøj Sidevej. Arbejdet blev udført i 

sommer/efterår 2021. Udskiftningen omfattede næsten 60 parceller og er nu afsluttet. Endvidere er 

vandledningerne på Strandstien blevet udskiftet. Vi forventer at kunne se, at vandspildet bliver 

formindsket efter disse udskiftninger. 

Udskiftningerne fortsættes i år. 

Husk, at lukke for vandet når i forlader huset inden vinteren. 

Nogle glemmer at lukke for måleren når det bliver vinter og i ikke bruger huset. Hvis der kommer 

hård frost og der ikke er lukket for vandet, kan man risikere der springer et vandrør i huset. Der kan 

løbe meget vand ud inden nogen opdager det og det kan blive en bekostelig affære for ejeren af 

huset. 
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