Beretning for Mesing Vandværk 2020.
2020 har været et roligt år i vandværket uden store og alvorlige nedbrud og
reparationer
Kaj som passer vandværket til daglig vil når jeg er færdig, fortælle lidt om den
daglige drift af vores vandforsyning.
Vi har i bestyrelsen fået lagt sidste hånd på vores beredskabsplan som indeholder
alle relevante oplysninger om vandværket. Kontaktoplysninger bestyrelse, sårbare
forbrugere samt beskriver beredskabet hvis der sker uheld, forurening, brand eller
andre ting der kan bringe forsyningen i fare.
Udover at det er en god ide at have en beredskabsplan er det også et krav fra
kommunen og de har fået tilsendt og godkendt en kopi af planen.
Kommunen arbejder stadigvæk med grundvandsbeskyttelse i hele kommunen,
både boringsnære beskyttelses områder som er mindre områder rundt om
vandværkerne og så indsatsplaner som går længere ud i det åbne land.
Det er som tidligere nævnt besluttet at vandsamarbejdet i Skanderborg kommune
skal opkræve et beløb ved de enkelte vandværker til dækning af erstatninger i
forbindelse med de restriktioner der pålægges lodsejerne, hvilket har betydet at
der fra 2021 opkræves 1 kr pr m3 til denne indsats.
Vi har dog ingen overblik over hvor stort behovet bliver når planerne er fuldt
udrullet hvilket vi har kritiseret ved flere lejligheder.
Vi har samtidig i bestyrelsen besluttet at sænke prisen for selve vandet med 0,5 kr
pr m3 da vi har en rimelig likviditet og ikke umiddelbart udsigt til de store
investeringer.
Vi er indkaldt til møde i vandsamarbejdet i vores område d 15 juni hvor vi skal
drøfte vores input til indsatserne. Vores område dækker Hårby, Foerlev, Mesing og
Skanderborg forsyning som den store.
Vores udgangspunkt er at vi skal beskytte det der er nødvendigt hverken mere eller
mindre. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i årets løb, et lille vandværk
som vores kan kun fungere hvis der er folk der vil yde en frivillig indsats, så tak for
det.
Ole Larsen.

