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Tilbygning
I 2018 skulle vi være begyndt med tilbygning og nye renvandstanke, men klargøring af
byggeansøgning kom til at tage lidt længere tid, end vi havde forventet. Årsagen til dette er, at
vores rådgiver havde svært ved at placere bygningen på grunden, uden at vi ville komme for nært
på de store træer som jfr. lokalplanen er delvis fredet. Til gengæld bliver byggeriet billigere, idet vi
går fra 80 til 60m3 i kapacitet, så nu kigger vi på muligheden for at få lagt et toilet ind i bygningen
- (vi har indtil nu kun regnet med en håndvask).
Den gode nyhed er, at vi for knap 1½ mdr. siden fik byggetilladelsen, så lige nu mangler vi at få
tegnet toilettet og at få den endelige miljøgodkendelse fra kommunen. Derefter skal vi have søgt
kommunekredit om et lån og med en kommunal lånegaranti. Jeg vil ikke påstå at det er en
formsag, men i Faxekommune er man politisk villig og meget indstillet på at hjælpe små
vandværker på denne måde.
Sommeren 2018
Som de fleste sikkert kan huske havde vi i 2018 en fantastisk sommer, med dertil hørende tørke,
som selvfølgelig også udfordrede os. Ca. midt på sommeren kunne vi ikke længere se vores
vandspejl på online-målingen. Dette betød at vandstanden nu var 27m under terræn, hvor den
normalt er omkring 25,5m under terræn. Vores borings pumper er 34 m under terræn, så vi har
lidt at tage af… Vi har dog afklaret med Henning fra Haslev vandværk, at hvis vi fik brug for det, så
kunne vi have koblet over til Haslev vand.
Udskiftning af regnvandsledninger i vejen
I slutningen af året beslutter Faxe Forsyning så at skifte regnvands ledning på Årløsevej/Terslev
Bygade. Dette gav desværre lidt ulemper for os, idet vores vandledning lå i vejen. Faxe Forsyning
forsøgte i første omgang at smøre denne omkostning af på os, idet vi jo ligger i vejen - efter det der
kaldes ”Gæste princippet”. Faxe Forsyning havde bare glemt at de ikke længere er ”Kommunal”,
men er et A/S - og så ligger de selv efter ”gæste princippet”, og kom derfor selv til at betale… Det
var ellers lykkedes dem, at få Dalby Vandværk til at betale, men de har nu penge til gode…
Det var også sidst på året, at Terslev forsamlingshus brændte. Det gik ud over vandtrykket på
Tøpkildevej, idet trykket forsvandt, da der blev tappet vand fra brandhanen på Terslev Skolevej –
for enden af Tøpkildevej. I den forbindelse har vi talt med Faxe Forsyning om at overtage
brandhanen, og det er de ikke afvisende over for.
Vandkvalitet
Vores vandkvalitet er stadig tiptop. Vi har i 2018 fået fortaget en total analyse af vandet på alt
hvad Eurofins kan teste og undersøge for - inkl. alle mulige pesticider, og vi har ingen målbare 😊

Vi har netop fået godkendt en ny prøvetagningsplan for vandprøver, som Martin har udarbejdet.
Alle vandværker skal nemlig som noget nyt, selv stå for al planlægning omkring fremtidige
vandprøver.
Bestyrelsen
Tilbage er der for mig bare at sige, at bestyrelsen har et godt og fantastisk samarbejde. Dette
gælder internt, men også med vores regnskabsfører Skog Assist (Marianne). Dette ses også
tydeligt idet, dem der er på valg, alle genopstiller…
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