Kære medejere og borgere
Vores handlingsplan for at skaffe rent drikkevand til os alle er blevet godkendt af Nordfyns Kommune. Det
er vi utroligt glade for, og vi er glade for, at vi i samarbejde med kommunen kan og skal løse denne
udfordring så hurtigt som muligt. Dette har Nordfyns Kommune med godkendelsen tiltro til, og det har vi
også.
Til gengæld har vi desværre fået afslag på at opsætte et kulfilter, så vi øjeblikkeligt kan få rent drikkevand.
Dette skyldes, at der jf. Styrelsen for Patientsikkerhed IKKE er nogen sundhedsrisiko for nuværende.
De seneste dages skriverier i Fyens Stiftstidende er vi til gengæld kede af. Det er ærgerligt, at vi åbenbart
ikke kan få arbejdsro til at skaffe rent drikkevand hurtigst muligt med det mandat, som vi fik af Jer på
generalforsamlingen. Hvad endnu mere ærgerligt er, at der stadig florerer så mange usandheder i
lokalområdet om, hvad der foregår.
Derfor har vi besluttet at række en hånd frem til den gruppe af borgere, der stod frem i Fyens Stiftstidende
med en underskriftsindsamling, og indbudt til dialog. Vi afventer her et svar tilbage.
Vi har offentliggjort vores handlingsplan i dens fulde omfang og også lagt det resume ved, som forklarer
handlingsplanen på en knap så kompliceret måde på vores hjemmeside. Desværre er det kompliceret stof,
og vi har derfor også allieret os med en række eksperter på forskellige områder. Vi har heller ikke rent
drikkevand i morgen, for lige meget, hvilken løsning, man/vi/andre vælger, så tager det tid, og vi taler
måneder, snarere end dage. Vi kan derfor ikke udstede nogen anden garanti end, at vi vil gøre vores
bedste, med hjælp fra en række eksperter, for hurtigst muligt at skaffe rent drikkevand til os alle.
Selvom vi gentager os selv, så er budskabet stadig herfra, at vi inderligt ønsker, 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.
På bestyrelsens vegne.

