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18. marts 2022

Generalforsamling for Hyllested Vandværk 2022
Onsdag 23. marts 2022. kl. 19:30 i Hyllested forsamlingshus
Kære medlem
Der er allerede sendt invitation ud d. 3. marts, med dagsorden. Brevet her, er tænkt som en ekstra
påmindelse om generalforsamlingen d. 23. marts.
Vedlagt er vandværkets regnskab for 2021, og budgettet for 2022. Man kan finde flere informationer på
vores hjemmeside: www.hyllested-vandvaerk.dk . På generalforsamlingen vil vi fra bestyrelsens side fortælle
om planerne for vandværket i de kommende år, om udvidelse af vores lagerkapacitet, og om at få opført en
ekstra kildeplads:
I Vandværket har vi i dag én god boring. Den blev boret i 1978, og er placeret på Stenledvej 4A, i Hyllested By.
Boringen har været produktiv og har forsynet byen og omegn med drikkevand, gennem alle årene frem til og
med i dag. Det vil den formodentligt også kunne gøre i den nærmeste fremtid. Men, erfaringer fra
vandværker tæt på os, viser at det kan man ikke være sikker på, i al fremtid.
En boring kan blive ramt på forskellige måder. Der kan ske direkte forurening af boringen, hvis den ikke er
tilstrækkelig sikret. Der kan ske nedsivning af sprøjtemidler og nitrat fra de omkring liggende arealer. Og der
kan ske tekniske fejl i forbindelse med vedligeholdelse af boringen.
Boringens råvandsstation fik vi opgraderet for syv år siden, og den er i en udformning hvor den sikrer
boringen bedst muligt. Hvad angår brug af pesticider på marken i byen, 50 meter nord for boringen, har vi i
2021 indgået en aftale med lodsejer, om ikke at foretage sprøjtning de næste fem år. Det er en aftale vi
kunne indgå som følge af lovgivning fra 2019, om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Hvad vi ikke lovmæssigt kan aftale os ud af, er brug af pesticider i vores egne haver i Hyllested. Syddjurs
kommune har varslet en informations kampagne til os beboere i byen, om ikke at benytte os af pesticider i
haverne - det vil vi også gerne opfordre til, gennem dette brev.
Som om alt dette ikke er nok, er vores boring tillige beliggende i et ”Nitratfølsomt område”. Det er
vurderingen, at der på et tidspunkt kan komme et for højt nitrat niveau i vores drikkevand. Kommunens
geologer har dog forsikret os om, at der vil komme signaler i vores vandprøver, længe inden at niveauet
bliver for højt. Så der skulle stadigt være nogen tid at løbe på.
Af disse grunde er det blevet bestyrelsens vurdering at det er vigtigt allerede nu at begynde på arbejdet med
at skabe en ny kildeplads, der kan placeres i mere sikre omgivelser.
Da det er en beslutning af de større, vil det være en gode idé at så mange medlemmer som muligt kommer til
vores generalforsamling. Så det håber vi på i bestyrelsen J
Mange hilsener
Hyllested Vandværk.
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