
Terslev vandværk beretning 2018 

DRIFT 

Den største udfordring for driften af Terslev vandværk har i 2017 igen været den mangler Kapacitet i 

forhold til den spis belastning som juleaften er, Jeg stod her sidste år og lovede at vi ikke ville sætte 

trykke ned juleaften, for at kunne klare levering. Og da vi ikke kunne nå at komme i hus med de nye 

vandtanke, måtte vi finde en anden løsning. 

Så i fællesskab med Faxe forsyning fik vi etableret en fast elforsyning på den trykforøger station vi 

har under bus stopstedet foran varmeværket i forbindelse med vores ringforbindelse til Haslev 

vandværk.  

Så den 23/12 kl. ca. 14 koblede vi Syd strengen ind på Haslev vandværk og forsynede selv nord 

strengen. 

Dette betød så at vandet løb den ”forkerte” vej i en del af vores ledningsnet så efterhånden som 

forbruget steg juleaften og der med var der en del der fik okker i vandet. Øv.. 

Specielt Tøpkildevej blev ramt og bl.a. min nabo har åbenbart kun hvide Margrete skåle. Så de var 

udfordret… 

Den fremad rette løsning er vi i fuld gang med i det vi arbejder på den løsning som vi senere skal tale 

om under indkomne forslag. 

2017 var også året hvor vi 2år efter vi ansøgte om en indvindings tilladelse, idet sådan skal fornyes 

efter 15 år, den gamle tilladelse fyldte 2 sider og gav tillades til at indvinde 30.000m3 om året, den 

nye fylder 18 sider og der udover er der en vvm afgørelse på 14 side (viser siden) til gengæld må vi 

nu indvinde 35.000m3 om året. Denne undvigelse ud fra de lokalplaner der allerede er vedtaget (del 

er der stadig tomme grunde på Tøpkildevej med der er også over på Farimagsvej men også ud fra 

det som pt. Ligger i kommuneplanen for Terslev og omegne. 

 

ØKONOMI 

Vores økonomi er stadig solid, med en aktiver d.31 /12 for på 3,8 mill, og likvide midler på ½ mill. 

Dette betyder dog at vi kommer til at skal låne lidt til vores tank projekt men mere om det senere. 
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BESTYRELSEN 

Da Marianne Skog har solgt sit hus og er flytter til Grever er hun udtrådt af bestyrelsen, ind er 

kommet Lone Poulsen.  

Vi vinker dog ikke helt farvel til Marianne da vi har valgt at købe hendens ydelse som regnskabsfører. 

Så det er stadig Marianne man skal kontakte ved salg og andet.. Der er dog en ændring i mail 

adressen fra kaserene@terslev-vand.dk til regnskab@terslev-vand.dk. 
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