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Den 22. marts 2022 er ”Vandets Dag”. Siden 1992 har FN markeret denne dato som Vandets Dag for at
sætte fokus på betydningen af rent drikkevand på globalt plan. Temaet i år er ”vandets værdi”, ikke blot
prisen for vand, men også vandets helt grundlæggende forudsætning for sundhed, uddannelse, ernæring,
miljø etc.
Bestyrelsen for Asserbo Vandværk opfordrer alle andelshavere til i dag kort at reflektere over vandets
værdi for os alle.

Vandkvalitet:
Vandet fra vandværkets tre boringer i Tisvilde Hegn er fortsat af højeste kvalitet. De rutinemæssige
analyser af forbrugsvandet holder sig på alle parametre inden for de tilladte grænseværdier.
Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 14 fra december 2021 har bestyrelsen haft skærpet fokus på PFOS-forurening.
I efteråret 2021 tilgik der fra absolut pålidelig kilde bestyrelsen information om, at der i én analyse af
vandet i en 9-meter dyb såkaldt grundvandsmoniteringsboring i Tisvilde Hegn var fundet spor af PFOS.
Monitereringsboringen blev lavet i 2004 og i regi af Region Hovedstaden. Bestyrelsen tog straks et møde
med nævnte kilde og etablerede kontakt til Gribskov Kommune, vores tilsynskommune. For en sikkerheds
skyld - selvom der kun er tale om en enkelt moniteringsboring af væsentlig mindre dybde end AVs boringer
med en dybde op fra 30 – 60 meter - lod bestyrelsen foretage en ekstraordinær analyse af råvandet fra
hver af de tre AV-boringer. Analyseresultaterne viste lykkeligvis ingen spor af PFOS.

Vandspild:
Frostsprængninger i januar måned i flere forbrugeres vandinstallationer førte i en kort periode til, at det
såkaldte natforbrug (forbruget i nattetimerne fra kl. 2 til kl. 4 - er en god indikator for ledningsbrud og/eller
fejl i vandinstallationer) oversteg det normale niveau på ca. 2 m3 per time. Natforbruget er nu tilbage på
det normalt forventede niveau.
Vi kan kun gentage: Husk nu at lukke for vandet i målerbrønden, når sommerhuset forlades i en længere
periode! Ellers kan der blive tale om et for forbrugeren dyrebart ressourcespild.
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Forsyningssikkerhed:
Erstatningsboringen i Tisvilde Hegn er nu i fuld drift og yder de forventede 20-22 m3 i timen.
Pilevangsvej-projektet, etape 2, er fortsat i gang og forventes afsluttet inden påske. Der vil hermed være
gennemført en tiltrængt renovering og kapacitetsforøgelse af en væsentlig hovedforsyningsledning, der
indgår i ringforbindelsen til Asserbo By Vandværk med henblik på gensidige nødleverancer.
Bestyrelsen overvejer hvorvidt den aktuelle internationale situation, herunder det uforudsigelige
energimarked, accentuerer vandværkets behov for anskaffelse af en uafhængig nødstrømsforsyning i form
af en dieselgenerator.
Et andet emne som særlig trænger sig på i disse urolige tider er it-sikkerhed. Erfaringen har vist, at der med
den stigende digitalisering følger en øget risiko for, at it-systemerne kan blive hacket. Bestyrelsen vil
kontakte brancheorganisationen og evt. søge konsulentbistand.

Generalforsamlingen 24. juni 2022
I skrivende stund ser det ud til at der på generalforsamlingen vil skulle vælges to nye
bestyrelsesmedlemmer, idet de to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ikke ønsker at genopstille.
Endvidere vil der skulle vælges 2 suppleanter, idet begge nuværende suppleanters valgperiode udløber.
Bestyrelsen agter på generalforsamlingen nærmere at orientere om AVs rullende 10-årige investeringsplan
med henblik på, at høre andelshavernes synspunkter til den bag investeringsplanen liggende prioritering og
langsigtede strategi, herunder bestyrelsens tanker om finansieringen af nødvendige renoveringsprojekter.
I januar d.å. afholdt bestyrelsen et overordentlig værdifuldt og konstruktivt orienterings- og debatmøde
med repræsentanter for ejerforeninger og vejlaug i vandværkets forsyningsområde, bl.a. omhandlende
rekruttering af kandidater til bestyrelsesvalg på AVs generalforsamlinger. På opfordring af de fremmødte
repræsentanter udarbejdede bestyrelsen et oplæg om overordnede mål for bestyrelsessammensætningen,
om de faglige kompetencebehov i bestyrelsen og endelig om de relevante personlige kompetencer for
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen håber, at dette ”lille værktøj” vil gøre det muligt for repræsentanterne at
bistå med, at motivere interesserede andelshavere til at opstille som kandidat til bestyrelsesvalget den 24.
juni 2022.
Tidligere Nyhedsbreve vil kunne ses på hjemmesiden www.asserbovand.dk
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