
Vandrådet i Vejen Kommune

Hvorledes har jeres boringer det?
I 2017 – 2018 har der været megen fokus på, hvorledes vores grundvand har det. Der er konstateret

forskellige pesticider, som har bevirket at boringer er blevet lukket. Spørgsmålet er så, har vi i
bestyrelserne nok fokus på vores boringer, og hvad der vil ske, hvis vi må lukke en eller flere boringer.

Koncentrerer vi os i det daglige arbejde mere om, hvad der sker på vandværket og ikke på det, der
måske ligget et stykke fra vandværket – boringerne – som jo er grundlaget for, at vi kan levere vand.

Der skal tages analyser af råvandet, og er disse analyser ok, så er alt jo i orden lige nu - forventer vi –
men er de også i orden om 1 – 2 år, og er boringer i det hele taget i det hele taget velbeskyttede?

Spørgsmål vi måske i højere grad skal stille os i bestyrelserne.

I bestyrelsen i Vandrådet for Vejen Kommune har vi drøftet spørgsmålet, om vi har fokus nok på
vores boringer og deres levetid.

Kan der blandt vandrådets medlemmer være vandværker, der vil være interesseret i, at der indhentes
tilbud på undersøgelse af boringers tilstand.

Der kan laves undersøgelser af forskellig art på vores boringer, og hvad får vi ud af en undersøgelse?

Måske vi finder ud af, at der skal tænkes i etablering af en ny boring, måske en renovering? 

Under alle omstændigheder vil det for bestyrelserne være en kontrol af, om der skal opkræves mere til
etablering/renovering eller blot, at man kan sove roligt.

Vandrådets bestyrelse vil gerne have en tilbagemelding, om det kan være i medlemmernes interesse, at
firmaer, som kan foretage disse undersøgelser, kontaktes for at finde ud af, hvad undersøgelser vil

koste, såfremt der er flere vandværker, der melder sig, og arbejdet kan organiseres med mindst mulig
spildtid. Meld tilbage inden 1. januar 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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