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Styrelsen
Bovrup Vandværk er et interessentselskab, der
ejes og drives af forbrugerne. Forbrugerne har
indflydelse på vandværket ved på den årlige
generalforsamling at vælge en bestyrelse.
Bestyrelsen varetager derefter vandværkets drift
og kontakt til de offentlige myndigheder.
Gennem medlemskab af "Foreningen af
Vandværker i Danmark" holdes bestyrelsen til
stadighed orienteret om love og regler, der
berører vandværket.

Vandværket
Vandet pumpes på skift op af 3 boringer. På
vandværket bliver vandet først iltet i
iltningstrappen, hvorefter det filtreres gennem
sandfiltre ( især for at frarense okker ) og ledes
derpå til rentvandsbeholderen, hvorfra det
pumpes ud i ledningsnettet.
Der tilsættes hverken kemikalier eller andre
stoffer til vandet.

Vandanalyser
Der er i årets løb udtaget 6 prøver fra vandværk
eller ledningsnet.
Der er ikke fundet antydning af pesticider i
vandet. Vandkvaliteten er fuld ud
tilfredsstillende.

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepulver kan det
oplyses at vandets hårdhed ( kalkindhold ) ved
sidste analyseprøve var 17,3.

Vandspild - en dyr fornøjelse.
Vand fra Bovrup Vandværk er stadig billigt. Det
koster kun 2.00 kr. pr m3 plus 460 kr. i fast afgift.
Men derudover skal der betales skatter og moms
til staten, og det dyreste er kloakbidrag.
Alt i alt løber den samlede pris for et forbrug på
100 kubikmeter om året op på omkring 47 kr. pr
m3 . Det er derfor dyrt med en dryppende
vandhane, et løbende toilet eller et brud på et rør
under gulvet.
Husk at aflæse måleren jævnligt. Hvis forbruget
pludselig stiger, er det tegn på, at noget er galt.
Det er ærgerligt at betale mere end nødvendigt.
Gennemsnitsforbruget for en person regnes til
40 m3 om året.
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