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Vi ønsker god kontakt til Asserbo Vandværks andelshavere og højt informationsniveau om
udfordringer, væsentlige aktiviteter i hverdagen og igangværende tiltag. Derfor fortsætter
bestyrelsen udsendelsen af nyhedsbreve efter behov. De udsendes til de andelshavere, der har
oplyst email-adresse. Dette kan gøres via fanen ’Selvbetjening’ på vandværkets hjemmeside:
www.asserbovand.dk .
Desuden bliver nyhedsbrevene sat op på vandværkets hjemmeside.
1. Vandkvalitet: I dag bliver drikkevand betragtet som en fødevare, fordi vi dagligt bruger det
i madlavningen og fylder vores glas med postevand. Det stiller store krav!
Dansk drikkevand er enestående i den forstand, at alt dansk drikkevand udvindes af vores
grundvand. I mange europæiske lande renser man drikkevand fra overfladevand i form af
søer og floder. Derfor er beskyttelsen af det danske drikkevand et must – også for
kommende generationer.
Nitrat: En undersøgelse fra marts 2018 fra Aarhus Universitet viste, at nitrat i drikkevandet
kan øge risikoen for tarmkræft. Grænseværdien er på 50 milligram nitrat pr. liter vand,
men nitrat helt ned til 4 mg pr. liter kunne øge risikoen. De seneste målinger fra vores
vandværk ved boring, ledningsnet og vandhane viser tallene 0,52 – 0,40 – 0,41 mg pr. liter
vand.
Pesticider: Det gav genlyd i pressen i oktober 2017, da en række vandværker på Nordfyn
pludselig stod med et ikke tidligere registreret pesticid (desphenyl-chloridazon) i deres
vandanalyse. Grænseværdien er 0,1 mg pr. liter vand. Der er flere områder i Danmark, bl.a.
hvor der er dyrkning af sukkerroer, rødbeder og løg, som har udfordringer med test af
dette og andre pesticider. I Asserbo Vandværk er resultatet fra 10. april 2018 ganske klart,
at der ikke findes målbare spor af pesticider i vores postevand. Der er undersøgt for spor af
hele 39 pesticider, og der var intet! Det er herligt at have tre boringer inde i det uberørte
Tisvilde Hegn.
Alle aktuelle vandanalyser findes i øvrigt på vandværkets hjemmeside under fanen ’Drift’. Så drik roligt vores vand, der jo i ’folkemunde’ kaldes for ”Asserbo-champagne”.
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2. Asserbo Vandværks forsyningsområde: Der er nu lagt et kort over vandværkets
forsyningsområde på hjemmesiden www.asserbovand.dk
3. Arbejdet med renovering af hoved- og stikledninger: Nye forsyningsledninger med
tilhørende stikledninger forventes i 2018 lagt ned på Skovsvinget (600 m), Rybakkevej (420
m), Frederiksværkvej (1.500 m) og Helsingevej (500 m). Arbejdet vil blive forsøgt lagt uden
for ferier og helligdage! Arbejdet på Max Danners Alle blev afsluttet 31.01.2018. – Der
ligger forslag om renovering af ledningsnettet i 2019 på Thujavej og Pilevangsvej – og i
2020 på Ryvænget og Nyvej. Bestyrelsen har intensiveret dette arbejde for at undgå
vandspild og omkostningseffektivt sikre forsyningen.
4. Vandspild: Det er vores mål at holde vandspildet nede på et absolut minimum. Derfor har
vi stærkt brug for vore andelshaveres hjælp. Går man en tur og f.eks. ser vand i en grøft,
der normal er tør, så kontakt Vandværket. Det gælder også, hvis dele af en sti eller vej
pludselig er meget våde i en ellers tør periode. – Er der et ledningsbrud, belønner vi den
første anmelder med en god flaske rødvin.
5. Samarbejdet med nabo-vandværker: Bestyrelsen har taget initiativ til et samarbejde med
bestyrelsen for Baunehøj Vandværk for at få revurderet og ajourført såvel den
organisatoriske opbygning som også omkostningsfordelingen – både i det omfattende
samarbejde mellem Asserbo og Baunehøj og i samarbejdet mellem de fem vandværker i
Asserbo, Baunehøj, Smidstrup, Tisvilde og Vejby. – Yderligere information vil blive forelagt
på den kommende generalforsamling.
6. Ordinær generalforsamling 2018: Den årlige generalforsamling finder i år sted på Ramløse
Forsamlingshus den 15. juni 2018 kl.19.30.
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På Bestyrelsens vegne
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