Egeby d. 20/12-2021
Kære medejere af Nordfyns Vandværk
Vi i bestyrelsen vil først og fremmest ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Samtidig så må vi desværre skuffe Jer med hensyn til formanden i nissekostume. Formandens bedre
halvdel nedlagde VETO omkring det nissepigekostume, som bestyrelsen ellers havde tænkt på at indkøbe til uddeling
af årets julegave til os alle sammen. Kostume eller ej - her er vores julegave:

Mandag den 20/12-21 kl. 12 lukkes der helt op for hanen til boring 128.224 på Pugholm,
og så er det derfra, vi får vand.
Ingen pesticider – meget mindre kalk (hårdhed omkring 13)
Med flere hundrede m3 vand i rørledninger og rentvandstanke vil der selvfølgelig gå lidt tid med at få fortyndet
pesticidrester og det hårde vand helt væk.
Takster for 2022
Nordfyns Kommune har godkendt taksterne for 2022, som blev fremlagt på den seneste generalforsamling. Tabellen
viser de almindelige takster (kr.) for, hvad du skal betale ud fra dit vandforbrug. Hvis du har brug for at se de øvrige
takster for tilslutning mv., kan du finde dem på hjemmesiden: Takstblad | Nordfyns Vandværk.

1 Afgift af ledningsført vand blev ændret ved lov pr. 1. februar 2021, hvor det blev slået sammen med bidraget til drikkevandsbeskyttelse. Summen af de to
afgifter er uændret. Vandafledningsafgiften bliver som sædvanlig opkrævet separat af Vandcenter Syd. Taksten her er 2021-taksten

Udskiftning af målere i 2022
Som I sikkert alle sammen ved, så skal vi i 2022 have udskiftet de cirka 570 gamle vandmålere. Dette arbejde
forventer vi udbudt i januar 2022, og målerne kan leveres fra leverandøren i marts/april 2022. Udskiftningen betaler
Nordfyns Vandværk, og det betyder, at 2022 er sidste år med selvaflæsning. Nærmere information tilgår, når vi
nærmer os selve udskiftningen, og vi vil samtidig opfordre Jer til at følge vandværket på Facebook og få registreret
mobilnummer og mailadresse hos os via formularen på hjemmesiden.
Byen med det giftige vand
Dette er navnet på tre afsnit på DR omkring de sidste års begivenheder omkring vandværket, som DR viser d. 3., 10.
og 17. januar 2022. Disse kan også ses online på dr.dk fra d. 3. januar 2022.
Endnu engang glædelig jul og godt nytår,

Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk

