
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev nummer 3 -2022 
 

Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 3 - 

2022 fra bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen besluttet at udsende 4 nyhedsbreve om 

året. 

Du sidder her med nyhedsbrev oktober 2022. Vi håber dette kan hjælpe til god 
information, spareråd og indblik i driften af dit vandværk. 

En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Der har også i 
sidste del 2022 været en del ejerskifter. Velkommen til og vi håber I bliver glade for 
at være her i dette dejlige område. 

 

Her er lidt nyt fra driften: 

 

Siden sidste nyhedsbrev har vi følgende: 

 Vi har fået vandprøver udtaget 4 steder i området samt på værket. Ingen PFAS 
og pæne tal. Du kan læse rapporterne på vores hjemmeside. 

Vi har haft 2 større ledningsbrud. Gyvelvej og Lizzivej var udsat for gravearbejde. 
Tusinde tak for de mange gode meldinger fra jer, da vandet drillede. 

Vandpasseren Per har haft igangsat ringlinjen, da Eskebjerg Enghave havde fået 
overgravet et kabel til styringen. Det var godt at se det hjalp. Per koordinerer nu 
med Eskebjerg Enghave om en årlig test af ringlinjen. 

Der er udført opgradering af Firewall på værket. Det er længe siden og et krav fra 
systemudbyderen. Vi er glade for at dette nu er klaret og vi er opdateret. 

K a l d r e d  F e r i e b y  V a n d v æ r k  



 

 

 

 

 

 

 

 

Lige nu opstarter arbejdet med hævning af vores 3 vandboringer. Boringer vil 
blive hævet inden for de næste 4 måneder. Boring 3 er netop igangsat. Formålet 
med at hæve boringerne er at de 3 pumper der har kørt siden 1968 udskiftes. 
Samtidig vil det give et bedre arbejdsmiljø for vores vandpasser og det firma der 
udtager vandprøver. Vi vil fremover kunne komme nemmere til installationen. 

Det er samtidig et område hvor vi forventer, at det vil blive et krav at boringer 
hæves i forhold til sikkerhed for prøvetager. Det er en god beslutning at gøre det 
nu inden alle andre skal i gang. Det vil kun blive dyrere at vente og der vil opstå 
ventetid. Følg med på hjemmesiden hvor vi lægger foto ind. 

Taget på kontoret udskiftes nu og det var tiltrængt.   

Hjemmesiden www.k-f-v.dk  er udvidet og her finder du f.eks.: 

Nyhedsbreve - budget – referater- analyser fra vandprøver. Kig forbi 
hjemmesiden og kom gerne med input fra dit besøg på hjemmesiden. 

F e y  V a n d v æ r k  
Dialog med bestyrelsen: 

Ønsker du dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan du skrive til os og få svar 
på alt. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret og du får svar på sine 
spørgsmål. 

 Besøg vores hjemmeside her: www.k-f-v.dk 

 

 

Uddannelse og netværk for Kaldred Ferieby Vandværk: 

Bestyrelsen deltager i relevant uddannelse og vi orienterer når vi har nyt herom. 

 

 

http://www.k-f-v.dk/
http://www.k-f-v.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt gode vinter tips: 

 

Vinteren er foran os, eller burde være det. Her i slutningen af oktober er der flere 

steder varmerekord. Ja, vi oplever en oktober med flotte varmegrader. Men når nu 

graderne falder er der lidt gode tips. Vinter betydet betyder mindre ophold i husene 

og derfor kan du sikre dit hus:  

 

 

• Hold øje med utætheder i jeres målerbrønd og jeres vandinstallationer, 

løbende toiletter, varmtvandsbeholder skal måske tømmes og toilet 

vintersikres. 

• Luk af for vandet i måler brønd, hvis der er længere imellem besøgene i 

huset. 

• Tjek tagrender efter løvfald. 

• Kør forbi dit hus jævnligt og følg op eller lav aftale med nabo. 

• Det er en god ting at køre med lidt varme på huset 8-10 grader. Også selvom 

det koster lidt i energi. 

 

Vi fra bestyrelsen vil ønske dig en god vinter. 

Vi vender tilbage med nyhedsbrev 4 med udgangen af december.  

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Kaldred Ferieby Vandværk 

Oktober 2022 

 


