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MOSVIG Vandværk
Nyhedsbrev juli 2020.
Forureningssituationen:
Som meddelt i nyhedsbrevet i februar er der nu gennemført fire prøveboringer og udtaget
vandprøver i udkanten af skovområdet omkring vores tre boringer.
De tre prøveboringer langs bebyggelsen på Søren Krogs Vej, indeholder alle N,N-dimenthylsulfadmid
(DMS) i varierende mængde. I den ene prøveboring er indholdet lig med og i den anden prøveboring
er indholdet over det målte indhold i den værst ramte vandboring. Grænseværdien er 0,1 µg/l.
Der er således ikke tvivl om, at forureningen stammer fra bebyggelsen øst og syd for vores boringer,
forårsaget af brugen af træbeskyttelsesmidler.
Vi samarbejder fortsat med Region Syddanmark og Kolding Kommune omkring en nærmere afklaring
af forureningens omfang og udbredelse, og en vurdering af, om vores 2 boringer på et tidspunkt i
fremtiden, igen kan forventes taget i brug. En afklaring herom inden årets udgang.

Forsyningssituationen:
Til orientering forsynes alle forbruger i Grønninghoved i ugerne 28 - 34, med vand fra Sjølund
Vandværk. Kun Binderup, Bjert og Moshuse forsynes med vand fra vores egen rene boring.
Dette alene for ikke at overbelaste den rene boring. Der afværgepumpes fortsat fra de to forurenet
boringer til landkanalen.

Generalforsamling.
På grund af indførte restriktioner i forbindelse corona-situationen, blev vandværkets årlige
generalforsamling udsat på ubestemt tid.
Hvis den nugældende genåbningsstrategi kan overholdes, har bestyrelsen planlagt at gennemføre
den udsatte generalforsamling på Hotel Skamlingsbanken til torsdag den 10. september 2020 kl.
19.00 med fælles spisning inden mødet. Sæt således allerede nu X i kalenderen, hvis I ønsker at
deltage, max. 2 personer pr. husstand.
Indkaldelse til generalforsamlingen med efterfølgende tilmeldingsfrist, udsendes pr. mail til alle
andelshaver i uge 35.
Med venlig hilsen og fortsat god sommer,

MOSVIG Vandværk
Bestyrelsen.
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