
Lejre Vandråd  
 

post@lejrevandraad.dk 

Julehygge med gløgg og æbleskiver 

og så en snak om pesticider m.m. 

Mandag den 19. november 2018 kl. 17.45 

 

Som det efterhånden er blevet en tradition, holdes årets sidste arrangement med 
julehygge med gløgg og æbleskiver. 

Der er dog også blevet plads til et par indlæg om aktuelle emner, nemlig status på 

fund af pesticider i Lejre Kommune og en case fra Kalundborg Forsyning, hvor der er 
fundet pesticider på en kildeplads. 

Her vil Søren Toft Nielsen fortælle, hvad man i praksis har gjort, for at håndtere 
fundet af pesticider. 

Nuværende vandforsyningsplan udløber med udgangen af 2019. Lejre Kommune 

sætter derfor snart arbejdet i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan, så 
den kan blive politisk vedtaget inden udgangen af 2019. Den ny vandforsyningsplan 

kommer til at gælde for perioden 2020 – 2028. 
Eskild Lund vil fortælle om den videre proces med den nye vandforsyningsplan. 

 

Program 

17.45 En sandwich til dem der kommer direkte fra arbejde (angives ved tilmelding) 

18.00 Velkomst 

18.05 Lejre Kommune ved Eskild Lund 

- Status på fund af pesticider i Lejre Kommune 

- Hvad har nyt kontrolprogram med straks-prøver betydet for 
analyseresultaterne 

- Orientering om ny vandforsyningsplan for perioden 2020 - 2028 

19.00 Julehygge med gløgg og æbleskiver 

19.50 En case fra Kalundborg Forsyning om fund af pesticider på en kildeplads 

- Hvad er fundet og hvad er gør man nu?  

- Indlægsholder: Søren Toft Nielsen 

20.50 Ordret er frit 

21.00 Tak for i aften 

 

Arrangementet holdes i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge. 

 

Tilmelding senest fredag den 16. nov. 2018. Tilmelding på www.lejrevandraad.dk 
eller post@lejrevandraad.dk. Venligst oplys vandværk, hvor mange I deltager og hvor 

mange der måtte ønske en sandwich. 
 

På bestyrelsens vegne 

 

Niels Grann 
Formand for Lejre Vandråd 
Telefon: 29 709 709 

E-mail: post@lejrevandraad.dk | Web: www.lejrevandraad.dk 
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