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Daglig drift.
Forbrugerorientering
CVR/SE 31 80 70 18
Vandværkets daglige drift varetages af driftslederen.
Ved ledningsbrud eller andre driftsforstyrrelser i vandforsyningen, ring til Vagn Pedersen eller et
bestyrelsesmedlem.
Selskabsform.
Femø Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar, som vedtaget pa generalforsamlinger i
efteraret 2008.
Regnskabsaret følger kalenderaret.
Orientering.
Forslag skal, for at kunne behandles pa ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den
15. marts.
Vandværket er renoveret i slutningen af 2010 med nye filtre og nye frekvensstyrede
udpumpningspumper.
Herudover er etableret ny styretavle som nu er opkoblet pa internettet, sa fjernovervagning af
udpumpningen er mulig.
Vandværksbygningen er indvendigt renoveret.
I 2015 er Vandværket forsynet med overvagning af iltningen, til sikring af kontinuerlig iltning af
vandet.
Herudover er etableret automatisk pejling af vandstanden i boringerne, som sender signalet til

display placeret i hver boring.
Malerafæsninger.
Bestyrelsen har indgaet en aftale med Lolland Forsyning om aflæsning af vandmalerne sa
forbrugerne kun skal aflæse malerne 1 gang arligt.
Malertallene som vandværket indhenter, videresendes til Lolland Forsyning for beregning af
vandafledningsafgift.
Vandmalerne skal aflæses indenfor tidsrammen angivet pa malerkortet og aflæsningen skal være i
hele tal.
Samtlige malere er forsynet med 5 tællerruller.
Alle 5 tal skal angives.
I henhold til gældende lovgivning om udskiftning af malerne hvert 8. ar, er samtlige malere
udskiftet i 2013.
Pa grund af en lovændring er nævnte periode nedsat til 6 ar saledes, at næste malerudskiftning skal
finde sted i 2019.
Forsyningssikkerhed.
I efteraret 2004 har et samarbejde mellem Sønderby Vandværk og daværende I/S Nørreby
Vandværk, resulteret i anlæg af en forbindelsesledning mellem de 2 vandværker, beliggende langs
Askhavnsvej til Kirkehældevej.
Ledningen skal sikre forsyning mellem vandværkerne, safremt et behov skulle opsta.
I henhold til vandforsyningsplanen, skal Ll. Strandgard Vandværk etablere en nødforsyningsledning til Femø Vandværk.
Denne ledning er etableret i 2015, og sikrer vandforsyning til Ll. Strandgard Vandværk.
Prøveudtagning og analyser.
Bestyrelsen har pr. 1. januar 2016 indgaet aftale med Eurofins om prøveudtagning og analyser,
gældende for en periode pa 3 ar.
Prøveudtagningerne følger som minimum de i lovgivningen fastsatte krav.
0 Vandets hardhedsgrad ved seneste maling er 26,3 dh.
Analyseresultater kan ses pa GEUS/JUPITER pa følgende link:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56129
Fakta.
Vandværket har 2 boringer. Der pumpes pa skift fra de 2 boringer. Vandværket har en
indvindingstilladelse pa 12.000 m3 arligt.
Der oppumpes ca. 5.000 m3 arligt.
Ravandet filtreres i 2 parallelle anlæg, bestaende af hver et forfilter og efterfilter. Filteranlæggene
sikres vandtilførsel fra vandtarnet nar forbruget er lavt. Ravandet iltes af kompressor.
Højdebeholderen indeholder max. 120 m3.
Der er pr. 1. januar 2011 i alt 90 andelshavere i Femø Vandværk. Herudover aftager Sønderby
Vandværk lejlighedsvis vand.
Fra 2015 kan der ligeledes leveres vand til Ll. Strandgard Vandværk.
Safremt der er interesserede indenfor forsyningsomradet, som ønsker at blive tilsluttet vandværket,
rettes henvendelse til bestyrelsen.
Ring til Vandværket, eller skriv en e-mail, hvis du har spørgsmal eller ønsker oplysninger om
driften.
Opdatering af foranstaende gennemføres løbende.

