BESTYRELSENS BERETNING 2019
I 2019 har vi i Blokhus Vand oplevet at målinger kunne påvise uønskede stoffer i vores drikkevand.
De stoffer man måler for, er blevet udvidet, og et af de nye stoffer fandt vi så i vores boringer. Ikke
i det drikkevand der kommer ud til forbrugerne, men i boringerne.
Denne situation har betydet store forandringer i vores måde at drive værket på. Der er taget fire
boringer ud af drift, og de skal i en lang fremtid forsat stå og pumpe til afløb. De stoffer der er
fundet, ligger oppe i de øverste lag, og hvis man undlader at suge fra de nu aflukkede boringer, vil
stoffet trænge længere ned til der hvor vi i dag henter vores vand.
For at sikre den fremtidige vandforsyning blev der straks iværksat oprettelse af to nye, og dybere,
boringer. Disse er 100 % fri for fremmede stoffer, og er taget i drift.
Vi skal i de kommende år på jagt efter nye kildepladser.
Blokhus Vand er inde i 2. år med implementering af elektronisk måleraflæsning, og netop i år var
det første gang at forbrugerne ikke selv skulle læse af. Den store investering finansierer vi selv, og
den afdrages over en indført målerleje. Når vi får en forureningssituation oven i vores store
investering i målere, stiller det store krav til likviditet, og vi har desværre måttet oprette en
kassekredit.
Blokhus Vand er stadig en solid og veldrevet organisation, men for at kunne imødegå fremtidens
stadig stigende krav til vandkvalitet, er der behov for at vi justere prisen for at få rent vand i
Blokhus. Der er således varslet prisstigning på såvel m3 prisen som den faste afgift. Selv efter
denne prisstigning (Den første i mere end 20år) har vi stadig meget billigt vand.
Mange har i år oplevet at blive kontakte af vores driftleder, som kunne fortælle at forbrugeren har
et toilet der løber, eller en anden utæthed. Vi har også lukket for vandet, hvis det ikke er lykkedes
at få fat i den pågældende ejer. Det er en tjeneste som vi er ret stolte af.
Kom til Generalforsamlingen den 28. marts kl 10.00 på Nordstjernen.
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