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Øens smukkest placerede vandværk

Med udsigt til Notmark kirke

Oprindeligt var det vandforsyningen i Notmark 
værket stod for. Dengang var der ca. 11 gårde 
i byen, senere i perioden fra 1950 til 1970 kom 
en række parcelhuse til, så der var ca 40 an-
delshavere, og i midten af 70’erne kom Almsted 
med, så der i alt var 80 andelshavere.

Vandværket er placeret på det højeste punkt 
i Notmark. Det skyldes at der oprindelige var 
placeret en vindmølle på taget med en boring 
inde i bygningen og pumpe. Der var to tanke på 
30 kubikmeter hver, og vandet kunne på grund 
af placeringen løbe naturligt ned til forbrugerne. 
De tre øverst placerede huse havde dog ikke 
noget vandtryk, så der blev installeret en ekstra 
pumpe. En af beboerne i den nedre del af byen 
mente at det vat pjat, for når man lå tæt på 
værket måtte man have mest tryk.
Vandværket er placeret med en fantastisk ud-
sigt, så derfor har stedet undervejs også været 
brugt som udsigtspunkt af borgerne. Der går 
også historier om at vandværkspasseren sad 
på taget og spillede harmonika samtidig med 
han nød udsigten.

I 2019 gennemgik værket en omfattende reno-
vering, hvor det blev fuldautomatisk. Der havde 
årene før været en række forureninger i de 
gamle tanke der var blevet for store til det lille 
vandforbrug der var tilbage efter at gårdene 
blev nedlagt. Arbejdet blev udført af bestyrelsen 
i samarbejde med en brøndborer og er i dag 
teknologisk fuldt på højde med de store vand-
værker.
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I efteråret 2021 blev vandværket indviet i et 
større arrangement, hvor lige omkring 80 
andelshavere deltog. Der var ”Food Truck”, 
fremvisning af det renoverede værk, og ved 
de to boringerne stod henholdsvis Sønderborg 
kommunes repræsentanter for drikkevand og 
fortalte om grundvand, og to bestyrelses med-
lemmer og fortalte om boringens opbygning.

Vandværket har i dag en god økonomi, og ser 
sig godt rustet til fremtiden. Vandværket indgår 
i dag i et samarbejde med andre mindre vand-
værker i området, for at opnå bedre priser på 
indkøb og udveksle erfaringer.

Lokalpolitiker indvier det renoverede vandværk De mange besøgende hyggede sig

Ejeren af Junkergården stillede sig selv og sin Food-Truck til rådighed.


