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Galten Vandværk har etableret en ny boring i ådalen vest for Galten. Foto: Henny 

Erichsen

Ny boring og billigere vand

Af Niels Jørgensen // 16. marts 2015 15:16 // 0 kommentarer

Galten Vandværk har netop etableret en ny dyb boring i ådalen 

mellem Galten og Låsby. 

Ifølge Galten Vandværk viser de første analyser, at vandet har en fremragende 

kvalitet og der er nok af det. 

»Der er så meget overtryk på boringen at vandet står i et fem meter højt 

springvand, når man åbner for hanen,« siger Kim Kusk Mortensen, formand for 

Galten Vandværk.

Vandværket har nu tre uafhængige kildepladser, som giver en meget stor 

forsyningssikkerhed for forbrugerne i forsyningsområdet. Den nye boring skal 

nu forbindes til værket, hvilket sker først på efteråret – efter høst.

Fjernmålere installeres nu

Alle Galten Vandværks tekniske og administrative systemer er de seneste år 

løbende blevet opdateret så værket er i stand til at servicere forbrugerne med 

drikkevand af en meget høj kvalitet og teknisk og administrative bistand, når 

det behøves. 

Således er værket i færd med at opsætte fjernaflæste målere. Om godt et års tid 

vil alle forbrugere således undgå selvaflæsningskort.

150 kroner billigere i 2015

På galtenvand.dk er det muligt at skaffe sig informationer om priser og 

vandkvalitet.

Det er f.eks. muligt finde takstbladet for 2015, hvor priserne for vand er sænket. 

For en forbruger med et årligt vandforbrug på 100 m3 vil besparelsen i 2015 

være på godt 150 kroner.  

Galten vandværk afholder generalforsamling den 24. marts kl. 19.30 på Gl. 

Høver Kro. 

På generalforsamlingen vil beretning og regnskab for 2014 blive fremlagt, og der 

vil være valg til bestyrelsen. De dagsorden og årsregnskab kan findes på 

www.galtenvand.dk.
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