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Ringforbindelse til Nørre Alslev: Den ringforbindelse, som vi har arbejdet med
gennem vinteren, er nu afsluttet. Vi har dermed en 110 mm ledning hele vejen fra
Kirkehøjvejen, Tårup Skovvej 22, og til Blichersvej. Ved Tårup Skovvej 8 har vi
sammen med Nørre Alslev en fælles brønd med omskiftere og en trykforøger, der
sikrer, at begge vandværk kan få tilstrækkeligt vand fra det andet vandværk, når der
er behov for det.
Kortmateriale over ledningsnettet er vi i gang med at opdatere, så hovedledninger,
målere og forhåbentlig de fleste stikledning vises på kortet. Det er vigtigt når vi skal
sende ledningsoplysninger til entreprenører, der har graveopgaver i vores område,
og hvis vi selv skal grave i forbindelse med omlægninger eller lækager.
Hovedledningerne var optegnet i forvejen, men vi har konstateret at placeringen af
dem ikke altid var helt nøjagtige, og andre gange er der usikkerhed om
dimensionerne. Det forsøger vi at rette op på løbende.
Vi har fundet placeringerne af målerne, og der takker vi meget for den hjælp vi har
fået af jer forbrugere. Mange målere er desværre placeret indendørs, og andre er
placeret langt inde på grunden, og begge dele er faktisk forkert. Måleren bør være
placeret ca. 1 m fra skellet, men det problem løser vi ikke for alle i øjeblikket.
Desværre kender vi ikke stikledningernes placering ret mange steder, og det gør at
vi ikke kan give entreprenører og andre der skal grave et kort, hvor de er indtegnet.
Derfor beder vi jer forbrugere om hjælp. Hvis I kender stikledningernes placering vil
det være en stor hjælp, hvis I vil tegne det op på en enkel skitse, som I kan sende til
vandværket på mail, eller som I kan aflevere til mig i postkassen på Sullerupvej 12. Vi
kan så tegne det ind på vandværkets kort, så placeringen ikke går i glemmebogen.
Vandtrykket har ikke været godt nok hos alle forbrugere, så vi laver i øjeblikket
forskellige tiltag rundt om på ledningsnettet for at rette op på det. Hvis I har
oplysninger om for lidt vand eller om lavt tryk, eller for den sags skyld tilstrækkelig
tryk i forskellige situationer, må I gerne oplyse det til os.
Med venlig hilsen
Edvard Traberg, TLV (24953060) eller formand@t-lvand.dk

