Nyt fra Gesten Vandværk
Vi er nu kommet så vidt, at vi gerne vil vise det nye vandværk frem for alle brugere i Gesten. Lørdag den 28.
maj 2016 åbner vi dørene fra kl. 11.00 til 14.00. Vi glæder os til at kunne præsentere vandværket samt
markere, at vandværket i 2014 havde 75 års jubilæum.
Fredag den 6. maj 1938 blev det andet møde omkring byggeri af et vandværk afholdt, og ved afstemning
blev det besluttet at fortsætte arbejdet for et vandværk, og der blev nedsat et udvalg bestående af
overportør J. P. Nielsen, gårdejere H. Skov og Søren Platz, skræddermester Lindo Christensen samt Anton
Sørensen. I løbet af 1938 afholdtes der flere møder, hvor man undersøgte mulighederne samt økonomien i
et byggeri. Onsdag den 11. januar 1939 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og der blev vedtaget
vedtægter og vandafgifter. På daværende tidspunkt betalte man pr. vandhane og toilet. Den 1. november
1939 begyndte ordinær drift på vandværket. På et bestyrelsesmøde lørdag den 27. januar 1940 vedtog man
at forhøje prisen med 10% på vandafgiften, så det er ikke noget nyt, at der sker prisstigninger. I 1979 skete
der en støre renovering samt ændring fra åbne til lukkede filtre, dan man havde overtaget det gamle
frysehus, som så blev til filterhus.
Det gamle vandværk kørte så indtil vi lukkede ned i april 2015. Den 12. maj 2015 begyndte vi nedbrydning
af filterhus samt opførsel af det nye vandværk. Sidst i oktober 2015 var vandværket klar til at pumpe vand
ud, men vi skulle lige igennem en indkøringsperiode, som varede indtil 19. februar 2016 kl. 10.38. I
indkøringsperioden pumpede vi 29.375 kbm. vand om i regnvandsbassinnet. Der er altid en
indkøringsperiode, når nye filtre skal sættes i gang, og vi skulle jo kunne levere vand, der overholder
gældende krav til renhed. Vi takker Bække Vandværk for samarbejdet i byggeperioden.
Desværre havde vi lige ca. 5 minutters afbrydelse på udpumpningen onsdag den 30. marts 2016 om
formiddagen. En montør var desværre kommet til at ramme en afbryder. Ellers har værket kørt problemfrit,
og vi håber naturligvis, at dette også vil ske de næste 75 år.
Vi mangler lige lidt udendørs arbejde på grunden. Vi er blevet anbefalet at vente ca. 1 år med at lægge
belægning på det areal, som skal anvendes til parkeringsplads.
Vi glæder os til at vise vandværket frem.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

