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Nordfyn
Bibliotek er
åbent i 12 timer
Søndersø: De tre nordfynske 

biblioteker er ved at blive 
omdannet til selvbetjeningsbiblioteker, hvor der er mulighed for at låne bøger uden 
for det tidsrum, hvor personalet er til stede. 
Nu  er  turen  kommet  til 
Søndersø  Bibliotek,  som  fra 
denne uge udvider med selvbetjening  om  aftenen.  Det 
betyder,  at  man  kan  benytte 
biblioteket hver dag fra klokken  10  til  22.  Man  kommer 
ind på biblioteket ved at benytte  sit  sygesikringskort  og 
taste  den  pinkode,  man  er 
oprettet med som låner. Man 
kan så benytte alle de faciliteter, biblioteket byder på.

■■Lisbeth Helbo Hansen er
praktikant på Nordfynsredaktionen. Foto:■Thomas■Gregersen

Nyt ansigt på
redaktionen
Nordfyn: De kommende uger 
vil der optræde et nyt navn i 
spalterne under Nordfyn.
Det er 29-årige Lisbeth 
Helbo Hansen, der er i virksomhedspraktik på avisen. 
Lisbeth Helbo Hansen vil 
være på redaktionen frem til 
årsskiftet for at prøve kræfter 
med produktion af nyheder.
Hun er uddannet cand.
public fra SDU og har været 
i praktik i Københavns Kommune som kommunikationsmedarbejder.

BiliSt BlæNdet af Sol

Søndersø: Lørdag formiddag 
skete et mindre trafikuheld, 
fordi en bilist blev blændet af 
solen. Uheldet skete omkring 
klokken 9.10 på en parkeringsplads på Carlsvej. Bilisten kørte mod syd og blev 
blændet af solen.
En fodgænger blev ramt af 
bilisten, men der skete hverken personskade eller materielle skader.

førSt Nøgle, Så Bil

Hårslev: En bil er blevet stjålet i forbindelse med et indbrud på Maderupvej lørdag 
morgen. Nøglerne er stjålet 
fra huset, og tyven er forsvundet med en sølvgrå Passat med nummer ZM 45 796.
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Det sker
I dag

Vandværker i Nordfyns Kommune

Kulturelt

10-16: Nordfyns Museum,
Vestergade 16, Bogense.
11-13: Henrik Solmer fra
Svendborg fortæller om sit
arbejde som kaptajn på Emma
Maersk, Østrup Præstegård,
arr. Frokostklubben for mænd.
14-17: Nissekonkurrence, Otterup Bibliotek.
14-17: Nissekonkurrence, Søndersø Bibliotek.
14-17: Nissekonkurrence, Bogense Bibliotek.
15: Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose ”Med
Rylen på togt”, Kongslundskolen, arr. Skovby Ældreklub.
17-17.30: ”Den levende julekalender”, Østrup Kirke

Skovby Vandværk

arbejder på at blive lagt under
Mejlskov Vandværk pr. 1/1-2014

Nr. Højrup Vandværk

aktivt

10: Travetur på Hjertestien i
Otterup, mødested den runde
P-plads foran rådhuset, arr.
Hjerteforeningen.
10-12 og 13-16.30: Motion
og hyggeligt samvær, Caféen
Vesterbo Træningscenter.
10-23: Otterup Bowling,
Stadionvej 50.
12-16 og 19-21: Bogense
Svømmehal, Vestre Engvej 5.
14-16: Petanque, ved Særslev
Skole.
17: Løbetræning, Torvet, arr.
Otterup Løberne.
17.30: Løbetræning ved
Langesøhallen, arr. Løb med
Morud Løberne.
18: Motionscykling 45-50 km
på racercykel med min. 14
gear, start ved SuperBrugsen,
Søndersø, arr. Nordfyns Cykelmotion.
18: Løbetræning for begyndere
og øvede, Nordfynshallen, arr.
Bogense Gymnastikforening.
18: Løbehold, start ved cykelskuret, arr. Særslev Gymnastikforening.
18.30: Løbehold for begyndere
og øvede, start ved Særslev
Skoles p-plads, arr. Særslev
Gymnastikforening.
18.30: Løbetræning fra kælkebakken bag hallen,
arr. Søndersø GF Løberne.

Møder

9.30-11: Åbent hus Frivilligcenter Nordfyn, Otterup, Huset,
Søndergade 4.
12-13.30: Åbent hus Frivilligcenter Nordfyn, Veflinge,
Aktivitetshuset, Bystævnet 3.
14-15.30: Åbent hus Frivilligcenter Nordfyn,Søndersø
Bibliotek, Dallundvej 1.
17: Motivationsgruppe for
diabetes 2, Træningscenter
Vesterbo.
19-20: Anonyme alkoholikere
holder AA-møde, Borgerhuset,
Dallundvej, Søndersø.

diverse

9-13+15-18: Julestue, Den
Fynske Trædrejer, Vestre Havnevej 23, Bogense.
10-15+18.30-20.30: Juleudstilling, Kukkeren, Lindøhoved
2, Jersore
10-17: Julestue, Kunstgården,
Ømosevej 11, Skovby.
14.30-16.30: Juleworkshop
- bind selv julebuketten ved
Pia Estrup Jørgensen, Otterup
Bibliotek.
15.30-18: Juleudstilling, Stalden, Hornskovvej 5, Bogense.
18.30: Virksomhedsbesøg fremvisning af det renoverede
Skamby Vandværk, arr. Skamby og Omegns Borgerforening
og Skamby Vandværk.
19.30: Stort spil, Skovby Forsamlinghus.

er i 2012 blevet overtaget
af Vandcenter Syd

Skamby Vandværk
er renoveret og
moderniseret i 2012.

Farstrup Vandværk

har pt. kun én boring.
Bliver eventuelt overtaget af
Trøstrup Vandværk eller Vandcenter Syd

■■De små vandværker går en usikker tid i møde, for mange af de ældre værker lider under en dårlig økonomi, som gør, at de ikke
har råd til at reparere på de aldrende anlæg. Der er p.t. 40 vandværker og distributionsselskaber på Nordfyn.

Skamby Vandværk
fremtidssikret
værk.
- Vi brugte simpelthen for 
mange penge på vedligehold. 
De sidste par år har vi brugt 
godt  90.000  kroner  på  reparationer,  og  det  er  for  dyrt 
i  længden,  fortæller  bestyrelsesformand  for  Skamby 
Skamby:  Store  udgifter  til  Vandværk, Robin Birch.
vedligehold  af  vandværket 
samt  problemer  med  at  leve  Nye filtre sikrer rent vand
op til de fremtidige krav om  Bestyrelsen  undersøgte  flere 
kontrol af drikkevandet er år- forskellige  muligheder  og 
sagerne til, at Skamby Vand- kom frem til, at et nyt anlæg 
værk er blevet renoveret.
var det eneste rigtige, for det 
Især  de  store  udgifter  til  gamle værk ville have meget 
udskiftning  af  rør  og  pumpe  svært ved at leve op til de nye 
i  selve  vandværket  har  væ- krav  om  kontrol  af  drikkeret  medvirkende  årsager  til,  vandet.
at  vandværkets  bestyrelse 
- Der er blandt andet komhar valgt at renovere det lille  met  nye  krav  til,  hvordan 

■■Vandværket■i■
Skamby■er■blevet■
renoveret■for■en■
million■kroner■og■er■
nu■gearet■til■fremtiden

man  tilgår  filtrene,  når  de 
hver tredje dag skal renses. I 
det gamle værk skulle vi fysisk 
selv  rense  filtrene.  I  det  nye 
system  foregår  rensningen 
automatisk,  forklarer  Robin 
Birch.
Ud  over  de  nye  filtre  har 
vandværket  også  fået  bugt 
med de utætheder, som over 
tid  er  opstået  i  pumpehuset. 
For vand finder altid den korteste vej.
- Vi har haft lidt problemer 
med  utætheder  omkring  filtrene. Ikke noget alarmerende, men de har været der. De 
er forsvundet, nu hvor vi har 
fået nyt anlæg, beretter Robin 
Birch.
Værket  har  også  fået  nye 

flowmålere,  der  måler  den 
mængde  af  vand,  som  løber 
ud til forbrugerne. Filtre, målere og andre instrumenter er 
blevet forsynet med et alarmsystem som reagerer, hvis der 
skulle ske trykfald i rørene, eller filtrene skulle sætte ud.
- Det nye system er datastyret, så jeg kan sidde hjemme 
foran  computeren  og  holde 
øje med værket. Det gør, at vi 
kan reagere hurtigt på eventuelle fejl på værket, forklarer 
Robin Birch
renoveret for en million
Selve istandsættelsen af værket  har  kostet  godt  750.000 
kroner.  Derudover  har  værket brugt penge på et ny klo-
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- en del af Fynske Medier

Få inspiration til, hvordan du kommer
i gang med at løbe og dyrke motion.
www.motionsliv.dk

Små vandværker lukker

Kristiansminde Vandværk

Lukker pr. 1/1 2013
Driften overgår til Nordfyns Vandværk.

Kildevænget Vandværk

Lukker pr. 1/1 2013
Driften overgår til Nordfyns Vandværk.

■■Flere■vandværker■
i■kommunen■bukker■
under.■Det■er■blevet■
for■dyrt■at■vedligeholde■de■gamle■anlæg
Nordfyn: De små vandvær-

ker kæmper en umulig kamp
mod aldrende anlæg samt et
øget krav om dokumentation.
Mens Skamby Vandværk er
klar til fremtiden, så kæmper
flere af kommunens små værker for at overleve.
Nr. Højrup Vandværk er
blevet opkøbt, og Kristiansminde- og Kildevænget
Vandværk lukker og slukker
pr. 1. januar 2013.
Sommerhusvandværkerne
Kildevænget og Kristiansminde stod begge over for en
større renovering, som ingen
af vandværkerne så sig i stand
til at finansiere.
Ifølge formand for Nordfyns Vandråd, Susanne Skou,
er det helt uundgåeligt, at de
små vandværker lukker.
- Det er ikke alle værker,
der har sparet op til eventuelt
vedligehold. Derfor kniber
det, når der skal renoveres.
De små værker har ikke
nok forbrugere til, at de kan

spare større pengebeløb op.
Mangel på penge er hovedårsagen til, at de små værker
må dreje nøglen om, men
også et øget krav om dokumentation i forbindelse med
vandprøverne er en medvirkende årsag.
- De små værker drives af
frivillige, så derfor er den
øgede dokumentation en belastning, for der er ikke tid til
papirarbejdet, forklarer Susanne Skou.
Kravene for dokumentation er de samme uanset værkets størrelse.
Forurening bekymrer
Lukningen af værkerne bekymrer Susanne Skou, for
færre vandværker betyder
øget risiko for, at mange
borgere bliver ramt, hvis en
vandboring bliver forurenet.
- Ved at have mange små
værker sikrer vi, at det kun
er få forbrugere, som bliver
ramt i forbindelse med forurening, forklarer hun.
Her er forureningen i Køge
skrækscenariet, for der skulle
beboerne i mange månederkoge drikkevandet.
Af Lisbeth Helbo Hansen
nordfyn@fyens.dk

Kristiansminde
Vandværk er fortid

Grafik: Gert Ejton

Kristiansminde
Vandværk i sommerhusområdet har erkendt, at de ikke
længere ser sig i stand til at levere vand til dets 163 forbrugere. Det er blevet for dyrt at
vedligeholde det lille vandværk.
- Vores værk er fra
1950’erne, så det er efterhånden ved at være slidt, og selv
om vi løbende har repareret
på det, så har vi indset, at det
ikke kan betale sig at blive
ved, fortæller formanden for
vandværket Børge Jørgensen.
Værket er et sommerhusvandværk, så selv om det har
163 forbrugere, står vandet
stille det meste af året. I vinterhalvåret bruges vandet
primært til at skylle værkets
filtre.
Ud over det slidte værk og
det lave forbrug har de øgede krav om dokumentation
været medvirkende årsag til,
at bestyrelsen for to år siden
foreslog en lukning af værket.
- Papirarbejdet er med tiBårdesø:

■■Håndværkere i gang med at opsætte værkets nye beholdere.
Foto:■Privat
aksystem, så den samlede pris
er endt på godt en million
kroner.
- Det koster at vedligeholde et vandværk, men så kan
forbrugerne få lov til at have
medindflydelse på vandpriserne. Det kan de ikke, hvis de
fik vandet fra et stort selskab,
forklarer Robin Birch.
Forbrugerne har de sidste
12 år betalt et årligt gebyr til
værket, sådan at der har været
penge til uforudsete udgifter.
Det er de penge, som har
betalt renoveringen af værket. Forbrugerene fortsætter
med at betale et årligt gebyr,

så værket igen kan få penge på
vedligeholdelseskontoen.
Renoveringen blev påbegyndt den 1. marts 2012 og
blev afsluttet i oktober. Værket er blevet taget i brug, og
moderniseringen bliver vist
frem for alle interesserede i
dag klokken 18.30.

Af Lisbeth Helbo Hansen
Grafik: Gert Ejton
nordfyn@fyens.dk,■ejton@fyens.dk

den blevet mere omfattende,
og da værket drives af frivillige, er der simpelthen ikke
ressourcer til det, forklarer
Børge Jørgensen.
Frygt for vandmangel
På grund af slitage frygtede
bestyrelsen, at de mange
sommerhusejere pludselig
ville stå helt uden vand. Derfor valgte de at tale for lukningen af værket.
- Vi er rigtig glade for at
kunne sikre sommerhusejernes adgang til vand, men det
er da trist, at vi må lukke værket, afslutter Børge Jørgensen
Værket
havde
sparet
250.000 kroner op, og de er
gået til at lægge nye rør, så
sommerhusejerne 1. januar
kan få deres vand fra Nordfyns Vandværk.
De 163 forbrugere vil opleve en prisstigning på 300 kroner om året.
Af Lisbeth Helbo Hansen
nordfyn@fyens.dk

Akutjob til de
bedste ledige
■■Ja■til■akutjob,■hvor■
kvalifikationer■ikke■er■
nok.■Ledige■skal■også■
matche■stillingen■
Nordfyn: Ledige, som står til

at miste dagpenge i det nye
år, står forrest i køen til Nordfyns Kommunes stillinger
inden for områder med høj
ledighed. Det kan være som
lærer, pædagog eller som
ufaglært inden for park og vej.
Men helt grundlæggende
er det, at de lediges kvalifikationer både fagligt og personligt matcher jobbet.
Det fastslog en enig Kommunalbestyrelse forleden.
- Vi skal ansætte de bedst
kvalificerede. Det er helt afgørende, udtalte borgmester
Morten Andersen (V).
Og det blev præciseret af
Jens Otto Dalhøj (LA), da
Kommunalbestyrelsen sagde
ja til akutpakken og en kvote
på 16 kommunale akutjobs.
Jens Otto Dalhøj såede
tvivl om ordlyden i indstillingen ”...ansøgerne ansættes,

såfremt deres kvalifikationer
matcher stillingen”.
- Det vil jeg ikke kunne
stemme for. Det betyder reelt, at borgere bagefter kan
stille krav om, at de skulle
have haft jobbet.
Kommunalbestyrelsen
enedes i stedet om, at kvalifikationer beror på en konkret
vurdering og i relation til det
givne job og personprofil.
Også Mogens Christensen
(V) bakkede op om akutpakken. Men var skeptisk, når det
gælder akutjob på det private
arbejdsmarked. Sat over for
en præmie på 12.500 kroner
til arbejdsgiver
- Jeg tror ikke, det er tilstrækkeligt incitament, hvis
virksomhederne i forvejen
ikke har behovet for at ansætte.
Steen Brydegaard (SF) understregede, at det ikke bliver
en nem opgave. Han hæftede
sig ved, at det lokale erhvervsliv er klar til at vise vejen med
et socialt ansvar.
Af Klaus Wind
kwi@fyens.dk

Bilist standset med
gedigen brandert
■■En■mand■blev■
standset■ved■Otterup■
og■pustede■alkometret■
op■på■2,9■promille
Otterup: Der var en god grund

til, at en bilist kørte usikkert
på Slettensvej fredag formiddag. En bilist kørte bag en anden bilist og bemærkede en
”meget usikker kørsel”, fortæller vicepolitikommissær
Poul Erik Overvad fra Fyns
Politi.
- Anmelderen lagde mærke
til den usikre bilist, og vi sen-

der en patrulje ud for at få fat
i ham og får standset bilisten
på Slettensvej. Føreren af bilen pustede alkometret op på
2,9, siger han.
Bilisten var en 52-årig
mand fra Odense. Han blev
anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med til politigården i Odense for at afgive
en blodprøve, der skal vise,
hvad den præcise promille
har været.
Episoden fandt sted klokken 9.30.
Af Heidi Juel Skovrider
heju@fyens.dk

Lågen åbnes

Hygge i Kuplen

Østrup: I Østrup Kirke er jule-

Otterup: Lokalforeningen Familie og Samfund i Otterup
indbyder til julehygge i Kuplen på Otterup Bibliotek.
Det foregår i aften fra klokken 18, hvor der først vil
være lidt at spise, og bagefter
underholder koret Happy
Voices, inden det hele slutter
med kaffe og julebag.
Det koster 100 kroner at
deltage.

kalenderen levende.
Det vil sige, at lågen åbnes
af en gæst, og der vil være underholdning i kirken.
I dag åbner havnefoged
Alice Nielsen lågen, og præst
Keld Balmer Hansen fortæller om den fjerde vismand,
inden Skovløkkeskolens 3.
klasse opfører drama. Næste
låge åbnes 10. december.

