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NYHEDSBREV
Kære medlemmer af
Vandråd Randers
Her sidste nyt fra Vandrådet
EU har, som de fleste
efterhånden nok er bekendt
med, udstedt en forordning om
persondatabeskyttelse. Denne
er ved at blive implementeret i
dansk lovgivning og skal gælde
fra den 25. maj 2018.
Vi holder derfor en temaaften
mandag den 27. november
2017 kl. 18.30, Hos Anne Marie
Messingvej 74, 8940 Randers
SV.
Der startes med spisning,
hvorfor tilmelding senest den
20. november 2017 er
nødvendig.
Husk at Vandrådet har indgået
følgende aftaler, som frit kan
benyttes af medlemmerne:
Energi Danmark – indkøb af el
Eurofins – udtagelse og
analysering af vandanalyser
Envidan – koordineringsplan
Kamstrup – aftale om
målerkontrol
Vandrådet er blevet kendt med
at Verdo er i gang med at
kontakte de forskellige
vandværker for at få en dialog
om et samarbejde. Vandrådet
skal understrege at vi ikke
blander os i om I ønsker at gå i
dialog med dem desangående,
men en del af argumentationen
for henvendelserne er at det
har vandværkerne i Randers By
sagt var en god ide. Os bekendt

er der ingen vandværker der
har udtalt sig i den retning.
Danske Vandværker har
opfordret sine medlemmer om
at få undersøgt for Chloridazon
og de to restprodukter
Cholridazon Desphenyl og
Cholridazon Methyl Desphenyl.
Det vil Vandrådet gerne slutte
op omkring.
Der er ændringer på vej mht.
vandanalyser. Bl.a. kommer
ovennævnte tre stoffer
formentlig med i
pesticidpakken. Af andre
ændringer er måden der tages
analyser på ledningsnettet.
Ligeledes drøftes det om der
skal tages analyser ved afgang
vandværk. Mere om dette når
endelig udformning af
vejledningen kommer.
I perioden den 27. oktober til
den 22. november kl. 12.00 er
der valg af forbrugervalgt
bestyrelsesmedlem til
bestyrelsen i Randers
Spildevand A/S. Kandidatlisten
offentliggøres den 20. oktober
på deres hjemmeside og i lokal
avis.
Med venlig hilsen
Vandråd Randers
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