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SØG Menu

Give Vandværk er som man kan læse andetsteds
her i avisen et velfungerende vandværk, men det
har mange år på bagen og fremtiden byder derfor
på mange forandringer for kommunens største
vandværk

GIVE: Give Vandværk henter sit vand fra i alt 6 boringer, heraf ligger de tre på

Du er her: Forside  -  Give Avis  -  Gammelt men godt vand i Give

Gammelt men godt vand i Give
DEL   Af Jim Hoff , presse@give-avis.dk 07. november 2017 kl. 07:30

Vandværket på Krohavene r fra 193, men
vandet er helt fantastisk godt. Der er
måske ligefrem tale om årgangsvand,

lige som med vin.Foto Jim E. Hoff
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Krohaven i Give. På Rønnevej har
man pt. 3 boringer, men man er pt. i
gang med at indhente tilladelser til
yderligere 2 boringer på samme
matrikel.

Her skal der i 100-110 meters dybde
hentes vand op fra et hidtil ukendt
magasin, og det er med henblik på i
fremtiden at lukke for boringerne på
Krohaven.

Vandværket på Krohaven er etableret tilbage i 1913 og selvom vandet her
ifølge vandværkspasser Niels Christian Tingsager er fremragende, er værket
nedslidt og skal på snarlig sigt lukkes ned. Derfor arbejdes der på at lave
yderligere 2 boringer på Rønnevej ved vandværket.

Løber ikke tør de næste mange år
Det er af sikkerhedsmæssige årsager, at man går helt ned i ca. 110 meter
dybde på de nye boringer, som såvel forsyningsadministrator Marie Nervø
Sørensen og Niels Christian Tingsager forventer man får lov til at foretage.

-Vi ved, at der er vand dernede, men vi kender endnu ikke kvaliteten af
vandet. Men vi ved, at jo dybere vi borer, desto større chancer er der for, at
vandet er renere, idet jordens egne filtre ned gennem lagene er med til at
beskytte og rense vandet. Og så vil jeg gerne slå fast, at selvom vi bruger de
her 300.000 m3 vand om året, så vil vi ikke løbe tør for vand de næste mange
år, bedyrer Niels Christian Tingsager.

Fremtidens vand kommer nok fra Lønå
Når Krohaveværket engang lukker ned, skal vanddriften altså køre fra
boringerne på Rønnevej, men heller ikke her varer alting evigt. Allerede nu har
man konkret kig på nye vandterritorier, om man så må sige, med henblik på at
Give Vandværk også kan være up to date og forsyningsduelig med godt vand
mange år ude i fremtiden.

Inden for en tidsramme på 15-20 år skal vi ud og hente vores vand
andetsteds. Vi har fået øje på et godt område ved Lønå mellem Give og
Brande. Her kunne det ifølge målinger og beregninger være optimalt at
etablere det nye vandværk.

100 hvide huller
Lige her og nu gør man klar til at forsyne den nye udstykning mellem Amager
og Blomsterparken, og Give Vandværk er med Marie Nervø Sørensen ord
også "mere end klar til at hjælpe industrijordens udstykninger på Dyrskuevej
med vand".

-Vi er også helt klar til at forsyne de ca. 100 potentielle kunder her i området,
der endnu ikke er koblet på vandværket. Vi vil rigtig gerne sælge vand til disse
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Relaterede artikler

 Når vandet er godt, er alting godt

"hvide huller", som vi kalder det i branchen. For jo flere

vi er sammen om at løfte og støtte vandværket, desto bedre bliver det for alle
involverede parter, påpeger Marie Nervø Sørensen.

Vores vand
Disse "hvide huller" finder man paradoksalt nok både i Give midtby og mere
logisk ved gamle nu nedlagte landbrug, der forsyner sig ved hjælp af private
boringer.

De planlagte investeringer i vandværkets - og dermed forbrugernes - fremtid
skal finansieres via andelshaverne i Give Vandværk A.m.b.a. Det er nemlig
forbrugerne, der ejer Give Vandværk, og derfor giver det da også mening, når
vandværket gerne bruger formuleringen "vores vand"!

Og netop derfor er det vigtigt for Marie og Niels Christian, at påpege at jo flere
vi er til at løfte opgaven - private som erhverv - desto bedre vilkår kan vi skabe
for modtagerne af "vores vand".

Nemlig os selv.
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