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Vandanalyser: 
 
Vi har fået foretaget vandanalyser på vandværket, ledningsnettet og hos en forbruger den 24.novem-
ber.  Alle resultater overholder kravværdierne og kan ses på www.svejbaekvand.dk .  Som noget nyt 
blev der testet for PFOS forbindelser, og der blev ikke fundet noget i vores vand. 
 
Ny hjemmeside: 
 
Vi har i øjeblikket en ny hjemmeside under opbygning.  Vi har tilstræbt os på, at opbygningen skal 
være nem og overskuelig.  I er meget velkomne til at kommentere på resultatet via vores vandværks-
mail. 
Vi arbejder også på, at det vil blive muligt at tilmelde sig information via mail – formodentlig i løbet 
af 2022.  Dette for at tilbyde hurtigere information – ikke mindst i forbindelse med driftsforstyrrelser. 
 
Renovering af ledningsnet: 
 
Vi havde i oktober en stor lækage på vores hovedledning på Julsøvej.  Denne lækage berørte alle 
forbrugere i kortere eller længere tid. Den hændelse har fået os til at omprioritere den løbende reno-
vering af ledningsnettet. Som en konsekvens deraf vil vi med stor sandsynlighed inden for de næste 
par år igangsætte renovering af både forsyningsledningen på Julsøvej vest for vandværket (beliggende 
Julsøvej 240) samt underføringen under jernbanen kombineret med de nedre dele af Lynggårdsvej.  
Vi vil naturligvis informere nærmere til den tid. 
 
Årsaflæsning: 
 
Husk at indsende årsaflæsningen for 2021 til Silkeborg Forsyning – jeres vandmåler skal stadig af-
læses manuelt.   Aflæsningskortet udsendes fra Silkeborg Forsyning i disse uger. 
 
VIGTIGT: 
 
Vi har konstateret vandspild i flere områder af byen.  Det kan være fra vores ledningsnet.  MEN – det 
kan også være fra din installation. 
Så derfor vil vi gerne opfordre ALLE til at tjekke vandmåleren – åbn for en hane og tjek, at 
vandmåleren fungerer. Kontrollerer dernæst, at vandmåleren står HELT stille, når der ikke er 
noget forbrug. 
Et løbende toilet, en defekt udendørs hane eller skjult rørbrud er bare nogle af mulighederne for vand-
spild.  Opdager du noget unormalt, vil vi meget gerne have en tilbagemelding.  
Vi kan kun opfordre meget kraftigt til, at ovenstående tjek bliver foretaget med passende mellemrum, 
for eksempel hver måned. Vandspild kan hurtigt blive dyrt for den enkelte forbruger. 
 
 
På bestyrelsens vegne og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, 
Torben Jensen                                                           
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