
Årsberetning 2019 Højslev-Nr.Søby Vandværk. 

Antal forbrugere 1022 stk. og 1027 målere, 5 nye 

forbruger, Jernbanevej og Bakkevej. 

Vi har oppumpet 112,815 m3 og leveret til net 106,358 m3 

Forskel på 6,457 m3 som er brugt til skyllevand i filter. 

Solgt 101,446 m3 (99 m3 pr forbruger) 

Dermed et spild på 4,912 m3, eller 4,6 %, så det ser 

fornuftigt ud i forhold til alle de overgravninger vi har haft i 

2019. 

Vi har brugt 60 m3 fra vores nødforsyning, fra Skive Vand. 

Det var lidt tal, så vil jeg gerne komme med en 

undskyldning til forbrugerne i Nr.Søby for alle de 

afbrydelser der har været i forbindelse med kloak arbejde 

gennem Viborgvej i 2019. 

Der har været meget mødeaktivitet i forbindelse med 

kloakering gennem byen, på trods af det har det ikke gået 

helt gnidningsløs med samarbejdet med Skive Kommune 

og Skive Vand. 

Vi har nu skiftet hovedledning i Viborgvej og stik til 

sideveje og stophaner, hele vejen gennem byen, og på 

Rolighedsvej – Kærvej det samme. 



Der er skiftet ca. 700 målere i gammel Højslev forsynings 

område, til fjernaflæste målere, det var en lang sej kamp, 

men Nr.Søby VVS. nåede lige i mål inden årsskiftet, så der 

manglede ingen aflæsning i år, det var dejligt. 

Så nu holder Brian Buchhave øje med evt. brud i jeres hus, 

og sender SMS ved lækage, det vil vi opfordre til at reagere 

på, og stadig selv aflæse hver måned, og se om der er 

fejlmelding i displayet, instruktion til måleren findes på 

hjemmesiden. 

Vi har været til møde ved Skive Kommune ang. etablering 

af vandfond, Skive Vand ønsker ikke at være med, derfor 

meget usikkerhed omkring dette, vi afventer og ser hvad 

politikkerne finder ud af. 

Som sædvanlig en del møde/kursusaktivitet, i 

Vandværksforening – Kamstrup – Vandværkssamarbejde – 

Skive Kommune. 

Vores vandprøver udtags af Eurofins, de har været i orden, 

der er kommet krav fra Miljø og Fødevareministeriet om 

endnu flere prøver. 

Det er stadig Thvilum der ajourfører vores kort materiale 

og klarer automatiske besvarelser i LER. 

Husk I kan gå på hjemme siden og se jeres stophane feks. 



SMS service ved Blue Idea er vi rigtig glade for, når vi nu 

har haft så mange afbrydelser, husk I kan tilmelde/afmelde 

på hjemme siden, under SMS service. 

Hjemme siden styres af Videnporten, fungere godt, der 

kan også læses f,eks. lidt historie om vandværket. 

Har fået godkendt takstblad ved Skive Kommune, ingen 

prisstigning. 

Økonomi ser stadig fornuftig ud. 

Fremtidsplaner 2020. 

Etablering af flere antenner til fjernaflæsning i samarbejde 

med fjernvarmen, Kamstrup arbejder på sagen, evt. også 

aflæsning af sektionsmålere via Kamstrup. 

Færdiggørelse af Viborgvej, opmåling af ny ledning på gps. 

Udskiftning af hovedledning og stik på Teglværksvej ifbl. 

med kloakarbejde der. 

Bygninger og udenomsplads holdes af BK maskinservice og 

Brian. 

Tak til Bestyrrelseskollegaer og Dansk Revision for et godt 

samarbejde, det var så min sidste beretning. 

Generalforsamling afholdt d.4/3 2020 

 




