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Beretning for 2018 

 

Der er i 2018 leveret 42.750 m3 ud i vores ledningsnet mod 41.554 m3 i 2017 så det 

er ikke meget der er brugt ekstra i den tørre sommer, solgt til forbrugerne gennem 

deres målere 41.372 m3, vi har selv leveret 36.925 m3 og modtaget 4.004 m3 fra 

Hammer bakker vandværk, tabet er således 1.378 m3 det svarer til ca. 3,22 %. Tabet 

er på det vi plejer at have,  

Der var mange der brugte vores hjemmeside til at indberette måleraflæsningen på, 

selv om Vagn havde gjort et stort arbejde med at fortælle hvad vores hjemmeside 

hedder, var der igen i år mange der sendte aflæsningen til Gammel Sulsted. Da 

aflæsningen var slut opdagede Vagn at der manglede en del aflæsninger, han ringede 

til nogle af den, hvortil de svarede at den havde sendt aflæsningen og fået en 

kvittering fra os, om de stadig er i himlen vides ikke men vi har fået alle aflæsninger i 

år.     

 

Vi har i år ikke udskiftet anboringer. Dt skyldes at bestyrelsen arbejder på at 

renoverer vores råvandstank, samt at få lavet et nyt tag med hældning i stædet for det 

gamle paptag, vi regner med at sætte en ny lukket tank inden i den gamle tank, måske 

af glasfiber da en rustfri tank er meget dyr.               

 

Vandprøver der er taget i 2018 har alle overholdt kravene.                            

 

Vi har i år fået 1 nye forbrugere vi har nu 420. 

Vi fik lavet et tilbud på en forsyningsledning fra Mindevej og ud til Lindholm å der 

er 5 mulige forbrugere ville koste 290.045 kr, da åben land ikke er mere kunne de 

35.000 kr til hovedledningen i åben land ikke hænge sammen, så derfor besluttede 

bestyrelsen at hæve det til 60.000 kr. dertil kommer 10.000 til vandværket samt 6.900 

kr. til stikledningen, altså 76.900 kr + moms det bliver 96.125 kr. det er mange penge. 

Jeg kan sige at Aalborg vand har også hævet prisen til det samme, da åben land var 

gav de tilskud til ledningen som svarer til det vi har hævet prisen.  

 

I Hammer Bakker vandværk har vi ikke haft de større problemer med driften, Der er 

lavet en ændring i hvordan Vestbjerg tager vand, således at ventilen åbner og lukker 

langsomt, derved kommer der ikke større udsving i trykket i ledningerne som før, det 

ser ud til at kører godt                      

 

 Vi regner med at reparerer råvandstanken i år, og få nyt tag på vandværket, det er 

ikke godt med et fladt paptag, så det bliver et tag med hældning, Om det bliver 
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stålplader der ligner tagsten eller noget andet ved vi ikke endnu, men det skal falde 

ind i husene omkring. 

Bestyrelsen har efter de 2 års uheldige indberetning af aflæsninger, ved at indhente 

tilbud på at få elektroniske målere, hvis det går efter planen skal udskiftningen være 

efter sommerferien så alt er på plads til næste aflæsning. Måleren er ca. 3 gange så 

dyre end den gamle type, der er kommet nye regler med kontrold af måleren, før 

skulle de kontrolleres efter 6 år, nu er det blevet ca. 9 år måske mere. Bestyrelsen har 

også i flere tilfælde set store udsving i aflæsningerne, når vi var ude og kontrollerer 

hver 5 år. Det kan måske skyldes at der på aflæsningen står en forventet målerstand, 

så hvis det er skrevet af i stedet for en rigtig aflæsning, kunne det give et stort 

udsving, det er vi også ovre.  

Grundvandssamarbejdet som jeg er valgt ind i, har sat en kampene i gang med giftfri 

by, den er vi gået med i, da vores vandværk, og især boringer er midt inde i byen, der 

kan godt laves forbud mod brug af pisticider i vilahaver, men det er en meget stor 

udfordring, som næsten er umulig at udfører og holde kontrold med. Så derfor 

forsøges der med en frivillig ordning, hvor at oplyse om at vi bor oven på vores 

grundvand. Og at det du sprøjter ud på jorden skal vi drikke om ca. 50 år, det er den 

tid at det tager for vandet at komme ned i den dybde hvor vi henter vores vand op fra. 

Eller sagt på en anden måde, at vi drikker vand der er mindst 50 år gammelt. Jeg kan 

godt forstå at det for nogle lyder underligt, for der er jo sprøjtet i mange år, men hvad 

skal vi gøre, hvis vi ikke kan hente rent grundvand op mere,  

Der vil i løbet af foråret blive omdelt matriale med tip, til hvad der kan bruges i 

haven i kampen mod ukrudt, måske noget på facbook, skolen prøver vi også at 

indrage, da det måske er de unge mennersker der skal fortælle forældrene hvad der er 

rigtigt. Da vi er et by vandværk er det myndighedernes opfattelse at de områder uden 

for byen ikke skal beskyttes, det har jeg brugt enhver lejlighed til at modbevise, for 

hvis det skulle blive nødvendigt kunne vores boringer, eller måske hele vandværket 

engang flyttes uden for byen. Som det ser ud nu er der ingen tegn på at nitrat eller 

pisticider er nået ned til vores vand. De vandprøver der er taget i 1980 og dem der er 

taget i 1218 er der næsten ingen stigning på, men det er ingen garenti for at der ikke 

kan ske noget, det kan der jo også hvor der bliver grundvandsbeskyttet. Jeg håber 

med dette indlæg, at i vil tænke over hvad i bruger hjemme i haverne.        

 

 

         

 

 
 


