Kære medejere af Nordfyns Vandværk
Her efter de første tre måneder som ny bestyrelse, vil vi med denne lille status gerne ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår.
Først og fremmest så vil vi gerne understrege, at det IKKE er farligt at drikke vandet fra vores vandværk. Når
det er slået fast, så SKAL vi overholde de grænseværdier, som er sat, og gerne så hurtigt som muligt med
fornuftige løsninger.

Ovenfor illustreres rent drikkevand og indholdet af CD ( chloridazon desphenyl ) hos Nordfyns Vandværk.
Sundhedsgrænsen for børn ligger på 500 gange grænseværdien og sundhedsgrænsen for voksne ligger
3000 gange over grænseværdien. Det aktuelle indhold af CD hos Nordfyns Vandværk ligger på cirka 22
gange grænseværdien.
Vi er derfor også utroligt glade for, at det nu er lykkes at få et møde med kommunaldirektør Henrik Boesen
og Teknik, Erhverv og Kultur, så vi kan få klarlagt rammer og roller for et fremtidigt godt samarbejde med
Nordfyns Kommune i jagten på rent drikkevand.
Vi kan samtidig fortælle, at den punktkildeforurening, som både vi og Region Syd, mistænker for være skyld
i det høje niveau af pesticider i vores vandmagasin nu endelig bliver undersøgt af Regionen i 2020.
Vi kan også fortælle, at vi skal mødes med flere af de andre vandværker på Nordfyn til et møde i starten af
februar 2020, hvor vi blandt andet skal drøfte mulighederne for at arbejde videre med de to boringer i
Norup.
Samtidig så håber vi, at I vil tage rigtigt godt imod vores nye hjemmeside, og vil være behjælpelig med at
rette henvendelse til os, såfremt der er fejl eller mangler på den nye side.
Vi ønsker inderligt, at vi snart kan komme alle rygter til livs og i samlet flok kæmpe for rent drikkevand til os
alle. Derfor vil vi understrege, at vi meget gerne høre fra alle på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål,
kommentarer eller andre relevante ting, som I mener, vi i bestyrelsen bør vide og evt. handle på. Dette er
meget mere fremadskuende end at sprede rygter og usandheder på Facebook eller i vores lokalsamfund.
Derfor agter vi også at indkalde til et ”skyd på bestyrelsen” møde i løbet af foråret, hvor vi vil fremlægge
vores planer for rent drikkevand på både kort og lang sigt, ligesom der vil være lejlighed til at spørge om alt.
Vi har intet at skjule! Og er der noget, som presser sig på inden da, så kontakt os endelig.
Endnu engang rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle fra bestyrelsen i Nordfyns Vandværk.
PS. Har vi ikke allerede din/Jeres mailadresse, så send den meget gerne til os via hjemmesiden, tak.

