
Drangsholt vannverk – styremøte 21.09.2022 

Sted: På Mjølemonen hos Iren Sommerset 

Tilstede: Iren Sommerset, Trine Bujordet, Preben Undheim, Harald Brekke 

Referent: Harald Brekke 

Saker behandlet på møtet: 

1. Status på drift av vannverket 

2. Planer for vannverket på lengre sikt 

3. Økonomi/fakturering 

4. Henvendelser fra andelshavere og Mattilsyet 

5. Eventuelt 

 

1. Status på drift av vannverket  

Sommeren har vært svært tørr, og det ble innført vanningsforbud. Det ble veldig lite vann i Stemtjørn 

utover sommeren. Det ble åpnet til Bjorvannet og vannverket måtte forlenge inntaksslangen der.  

Det er nå behov for å skifte ut to kummer: en ved Skilleveien og en på Foss. 

Det jobbes hele tiden med å spore opp ny-innflyttede for å oppdatere listen over andelshavere. Et 

forslag er å be Agderhus om å legge velkomst-informasjonen om vannverket i mappen sine nye 

kunder. Dette vil forhåpentlig føre til en mer effektiv oppdatering av listen. 

2. Planer på lengre sikt 

Styret diskuterte punkter fra møtet med SIFAM i juni der de etterlyste hva som vil skje av utvikling av 

vannverket. Spørsmålet er hvordan vi skal jobbe videre med utviklingen av vannverket. Det ser ut til å 

vøre fire alternativer: 

a. Renovere dagens anlegg med eksisterende hus og ledningsnett 

b. Bygge nytt hus med mer hensiktsmessig plassering og renovere/oppgradere ledningsnettet 

c. Gå over til grunnvannsanlegg, bruke eksisterende dam som høydebasseng. 

d. Ta utgiften med å koble seg til Kristiansand 

Uansett må vi begynne med å se på hva som har vært gjort av utredninger før. For å videre utrede 

hva som kan gjøres og hva det koster, trengs det ekspertise. Veien videre her må diskuteres med 

daglig leder. 

3. Økonomi/fakturering 

Det er mye utestående fra første halvår – det skyldes antagelig manglende ordinær purring i 

sommer. Styret vil ta en runde med påminnelse pr e-post før regnskapsfører sender ut formell 

purring. 

4. Henvendelser fra andelshavere og Mattilsynet 

Det har kommet henvendelser fra andelshaver i Lindtjønnveien med klager på vannkvaliteten. Det 

gjelder spesielt fargetallet. Andelshaver henvendte seg også til Mattilsynet om saken. Mattilsynet og 

styreleder hadde så et telefonmøte om saken. Mattilsynet sier at vi er innenfor kravene, og at de vil 



svare klageren. Styret har lovet Mattilsynet at vi skal ta vannprøver i Lindtjønnveien for 

sammenligning med resten av ledningsnettet. 

5. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 


