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Lokal vandfusion med Silkeborg Vand godkendt
Af Kim H. Skaarup, Formand for Laven Belurerlaug

Der er godt nyt for de flotte, de hotte, jer der har opkaldt junior efter en øl, og alle I andre af byens 
186 husstande, der i en menneskealder har fået leveret vand fra undergrunden på Slangebakken.
I hvert fald, hvis man skal tro Alex, og hvor vover I andet, der siden 1991 har været formand for 
Laven Vandværk.
- Bestyrelsen i Laven Vandværk har sammen med Silkeborg Vand, den seneste måned gennemgået 
de tekniske installationer, og sammen med EDC i Ry udarbejdet et salgsprojekt for grunden, 
hvorefter resten overlades til Silkeborg Vand, så alle parter kan tilslutte sig fusionen til fælles 
tilfredshed nu og i fremtiden, fortæller han glad i en eksklusiv kommentar til Laven Belurerlaug.
Den gæve mand har sammen med resten af bestyrtelsen det seneste års tid været i dialog med 
Silkeborg Vand om en fusion af de to vandværker med et mål om, at vi fra årsskiftet nedlægger 
vores vandværk og fremover får de fine dråber, primært fra Nordskoven. Og af flere grunde, som 
han tidligere understregede på årets sidste tirsdagsaften i august, hvor det på en ekstraordinær 
generalforsamling skulle afgøres om Laven Vandværk skal overdrages til Silkeborg Forsyning ved 
årsskiftet.
- Det er et fint tilbud vi har fået, da vi både får blødere vand, hyppigere tests af vandkvaliteten og 
sikkerhed for forsyningen i fremtiden, hvor der bliver stillet større og større tekniske krav til måling
og kontrol. Det er samtidig den nemmeste løsning for alle, da vi blot overdrager hele vandværket og
den tilhørende grund, og jeg ser fortrøstningsfuldt på, at det er den rette model for alle parter, lød 
det blandt andet fra Alex, der efterfølgende fik fuldt mandat fra de fremmødte.
Og betyder al denne her ståhej så noget for den enkelte beboer på helt lavpraktisk plan, tænker du 
sikkert. Øh, nixen biksen, Karen Blixen. Eller det vil sige jo, på visse positive punkter. Vi vil 
komme til at mærke en ændring i vandkvaliteten, da hårdheden vil falde fra 15-16 stykker til 2-4. Vi
kan også se frem til større forsyningssikkerhed, og takket være rettidig omhu, har vores 
administration siden 2011 været i hænderne på de
kommende fusionspartnere, mens selve tilslutningen til de
nye rør næppe heller vil bemærkes.
Det vil vandregningen heller ikke, da de selvopofrende
bagmænd i vandværket på fornuftig vis har fulgt omtrent
samme pris som i Silkeborg, mens selve udgiften til
sammenlægningen lægges i hænderne på Silkeborg Vand,
der tager risikoen, men også gevinsten ved et eventuelt
overskud på salget af den attraktive grund hvor vores
vandværk ligger.
Den får I i øvrigt snart rig mulighed for at kigge nærmere
på, når der inviteres til en form for afskedsreception med en
bid mad og en genstand eller flere, der har lidt skarpere
procenter end det som kommer ud af hanerne, og alt imens
kan I så give et anerkendende blik til de noble herrer fra
bestyrelsen i dit lokale vandværk, der har knoklet hårdt for
den vellykkede fusion. 
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