Otterup d. 22/12-2020
Kære medejere af Nordfyns Vandværk
Vi i bestyrelsen vil først og fremmest ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Det har på mange måder været et udfordrende år. Corona har sat sig præg på hverdagen hos os alle, og vi håber, at I
alle kommer godt igennem jul og nytår med Jeres allernærmeste.
En kort status lige nu er, at vi prøvepumper af længere varighed på Pugholm (de to nye boringer), for at teste, hvor
meget vand, vi kan trække, om der sker noget med vandkvaliteten osv.. Indtil nu ser det positivt ud, og vi forventer
at have svar på prøvepumpningen i slutningen af januar 2021. I forhold til vores nuværende kildeplads, så sker der
her ikke mere pt., og vi fortsætter med at give Jer forbrugere det reneste vand, mens øvrigt vand reinfiltreres via
udsivning på jorden. Vi skal have vores fremtidige drikkevand fra Pugholm.
I årets løb har vi fået EnviDan med på banen som rådgiver, og det er vi glade for. Samtidig er vi i positiv dialog med
flere nordfynske vandværker om fælles vandsamarbejde her på Nordfyn for at sikre drikkevandskvalitet,
leveringssikkerhed, nødforsyning og selvbestemmelse i fremtiden.
Vi følger den plan, som er afstemt med og godkendt af kommunen. Samtidig er der mulighed for, at vi måske kan få
midlertidig rent vand fra Otterup Vandværk, indtil vi har rent vand fra Pugholm. Uden at det bliver alt for teknisk, så
kunne midlertidigt rent vand fra Otterup give god mening, da en udgift til kulfilter, udelukkende vil være en
omkostning, mens en løsning fra Otterup kunne indgå som en investering i et fremtidigt vandsamarbejde. Dette er
stadigvæk på tegnebrættet i samarbejde med erfarne rådgivere og kræver villighed fra alle parter, og dialogen er
positiv. Tidshorisonten for midlertidigt vand er vi i gang med at undersøge, og det kunne tyde på, at vi taler omkring
1. juli-1. august 2021, såfremt alt falder på plads.
I forhold til kulfilter, så har vi opnået kommunalgodkendelse, og vi afventer endelig tilladelse, da denne skal omkring
Styrelsen for Patientsikkerhed. Omkostningen til kulfilter vil være cirka 1 mio. kr. og give rent vand tre måneder efter
endelig tilladelse.
Vi har qua Corona ikke afholdt generalforsamling, og vi ved ikke, hvornår det vurderes ansvarligt at afholde. Vi har
lagt regnskab frit tilgængeligt på vores hjemmeside, og indkalder til generalforsamling, så snart, at det er forsvarligt.
Endvidere har vi brugt en del kræfter på at få en brugbar dialog op med flere borgergrupperinger, og det synes vi er
lykkes, så tak til Jer.
Sluttelig en bøn til Jer medejere:
Til de af Jer, som IKKE har en radio/fjernaflæst måler, altså I aflæser selv Jeres måler. Vil I ikke sende en mail til
sm1203@hotmail.com med følgende:
Installationsnummer, navn, adresse, mobilnummer og e-mail, samt modelnavn på Jeres måler (eller et billede af
måleren), hvor den er placeret, og hvis den er placeret i målerbrønd, så diameteren på brønden.
Det vil hjælpe os, og dermed Jer selv, utroligt meget fremadrettet, at vi har styr på disse data. På forhånd tak.
Endnu engang glædelig jul og godt nytår,

Bestyrelsen i Nordfyns Vandværk

