Beretning 2020 (og lidt 2021).
Corona!
Så har jeg sagt ordet! Og det var det. Ja året 2020 og starten af 2021 ja helt frem til i dag, har været præget
af co-ordet. Og vi har i bestyrelse brugt mail som den primære kommunikation.
Vores vand er stadig i tip-top kvalitet, der var dog en enkle prøvet taget ude på lednings nette, der viste 3
coliforme bakterie taget i en hane over en køkkenvask, men en opfølgende prøve viste 0, så det er nok bare
en smutter.
Så er slut 2020 og den del af 2021 som er forløbet indtil nu gået med tilbygning og etablering af nye
vandtanke.
Vi er ikke helt i mål endnu, men det er min klare forventning at nå vi kommer til august så er de nye tanke i
gang, i indkøringens perioden og indtil vi er sikker på at tanker er helt rene, vil vi køre over på vand fra
Haslev vandværk.
Selve byggeriet har budt på et par uforudsete udfordringer. Hvor af den ene medførte en uvarslet
afbrydelse af forsyning på nordstrengen. Idet at denne vandledning ikke var placeret det hvor den skulle
være (jf. vores eget ledning kort)
Lige ledes var vores afløbs forhold, ikke som vi eller faxeforsyning troede, og da vi i forbindelse med
byggeriet har valgt at få lavet et lille toilet, komme vi til at betale tilslutnings afgift for toilet vand, da vi kun
er/var tilslutte regnvand, ovenikøbet på 2 forskellige stik, et for regnvand der løber ud mod Årløsevej som
er den originale tilslutning. Vores skyllevand var en lidt større opgave at løse, originalt var denne også
tilslutte ledningen ud mod Årløsevej, på Faxeforsynings originale ibrugtagningstilladelse skulle vi vare
tilslutte regnvand i Ternesøparken, det stod dog hurtig klart at ingen af disse var korrekte. Vi gættede så på
at vi måske var tilslutte en af brønden på Nysøvænget, og dermed at vores skyllevand skulle løbe ned i
regnvandsbassinet syd for Tøpkildevej, men ved selv syn kunne jeg se at der kom ikke noget vand ud i søen
nå vi skyllede, så hvor mon det løb hen? Og måtte vi overhoved lede skyllevand med okker ud uden om et
renseanlæg? Så vi måttehave et kamera på og ned og kigge efter hvor vi smed vores skyllevand hen.
Og det løber ud via Nysøvænges regnvands ledning men denne løber ikke ned i regnvandsbassinet, næææ
den løber uden om regnvandsbassinet og ind på afløbs ledning fra regnvandsbassinet og videre ud under
marker og ned til en å ved vejen ind mod Haslev, og det må vi blive ved med. Puuuha.
Så status lige nu på byggeriet er at bygning stå 99% færdig, kloak tilslutning toilet og afløb fra tankrum
mangler at blive tilslutte, så mangler røret fra filter og ind til tanker at blive monteret og plc’en (computere)
skal ændres så den passer med den nye virkelighed, og så skal det hele indkøres, tidsplan for det sidste er
nok at vi 1/8 er 100% oppe og køre.. det vil nok være en perioden på 2-3 uger hvor vi bliver nød til at køre
på vand fra Haslev af.

