
 

  

Resultat af urafstemning om reduktion af kalk gennem blødgøring af 

vandet på Strøby Egede Vandværk 

På generalforsamlingen den 24. april 2018 blev der orienteret om mulighe-

derne for blødgøringsanlæg. Det blev på generalforsamlingen besluttet, at for-

slag om reduktion af drikkevandets indhold af kalk gennem blødgøring skulle 

fremlægges til afstemning. 

På vegne af Strøby Egede Vandværk har COWI gennemført afstemningen om 

reduktion af kalk gennem blødgøring af vandet på Strøby Egede Vandværk. Af-

stemningen blev igangsat ved udsendelse af 2.121 stemmesedler til alle ejer-

adresser pr brev og email og pågik fra d. 4/2-2019 til d. 28/2-2019.  

Ved endt afstemning havde 1.278 af de 2.121 husstande afgivet deres 

stemme, hvilket er en opnået svarprocent på 60,3%.  

I afstemningsperioden har det været muligt at afgive stemme ved én af føl-

gende tre afstemningsmetoder: 

1 Ved at afkrydse vedlagte stemmeseddel og returnere den i medsendt svarkuvert 

2 Ved at gå ind på www.datafabrikken.dk og registrere sin stemme med en unik kode 

3 Ved at scanne stemmesedlen og sende den pr e-mail til COWI. 

Af de afgivne stemmer blev 32% registret som brevstemmer, 60% blev regi-

streret via selvindtastning på datafabrikken.dk og 9% blev indsendt til COWI 

via mail. 

 

Resultatet af afstemningen blev en overvægt af stemmer for blødgøring af 

vandet fra Strøby Egede Vandværk. 
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Stemmefordelingen mellem ”Ja” og ”Nej” blev hhv. 857 stemmer for et ja til 

blødgøring af vandet og 421 stemmer for et nej til blødgøring af vandet. Der-

ved er der flertal for blødgøring af vandet fra Strøby Egede Vandværk. 

For spørgsmål vedrørende processen omkring blødgøring af vandet er man vel-

kommen til at rette henvendelse til Anders Refsgaard på anre@cowi.com og for 

spørgsmål omkring afstemningen kan der rettes henvendelse til Christian Jen-

sen på ctje@cowi.com 

67,1% 32,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nej

mailto:anre@cowi.com
mailto:anre@cowi.com

