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I 2014 har vi sluttet vores store renoveringsarbejde på vandværket. Renvands tanken er nu up to date og 

alle pumper har været igennem en renovering. Det har været en bekostelig affære men vandværket går 

ikke på kompromis med drikkevands kvalitet.  Alle vores drikkevands analyser viser da også at vi stadig 

leverer drikkevand i meget høj kvalitet og smag.  

Vi har i år oppumpet 18868 m3 vand mod 19148 sidste år. Her af har vi købt 2314 m3 vand fra Grindsted 

vandværk.  

I året løb har vi haft 2 mindre uheld, som vi ikke selv var skyld i. først havde vi en brand på Fauerholtvej 17, 

hvor brandvæsenet tog vand fra vores ledningsnet. Dette gav en del ekstraforbrug på denne ledning, 

hvilket resulterede i at vejens brugere blev plaget af okkerfarvet vand, pga. af aflejringer i lednings system. 

Men efter en del kontrolleret aftapninger fik vi styr på det igen. Der udover havde vi en borger på 

Grindstedvej der under renovering kom til at grave sin stophane i stykker. Dette medførte at vi blev nød til 

at lukke for hele værket mens skaden blev repareret , hvilket var ca. 2 timer. Det uheldige i denne episode 

var at det var lørdag kl. 12 hvor mange havde gæster ved middagsbordet, men ikke havde vand til 

madlavningen. 

Vi har været til vejsyn på Møgelmosevej , med Aalborg kommune. Dette gav heldigvis ikke anledning til 

ekstra udgifter til vedligehold af vej til vores boring i skoven. 

Vandværket er begyndt udskiftningen af målere, hvilket er et lovkrav. og de 20 første er i år skiftet, og 

denne udskiftning vil fortsætte i en årrække fremad. Dette har medført at vi har, måtte sætte fast afgift op 

så vi kan få betalt de fremtidige målerskift. 

Vi har i året løb også haft den store fornøjelse at have 75 års jubilæum. Her holdt værket åbent værk og var 

vært med en pølse fra grillen samt øl og vand. Ca. 40 borgere mødte i løbet af dagen op for at ønske tillykke 

og se vores værk, der udover kom Vodskov avis og lavede en god artikel om vores værk. 

Hjemmesiden har været lagt lidt i bero, pga. af travlhed i vores ”it afdeling” men det lysner nu og vi regner 

med den snart er helt oppe at køre. 

Dette har været det 1. hele år som formand, Jeg syndes det har været spændende at være med til leverer 

rent vand til hele byen, og træffe de rigtige beslutninger i samarbejde med vandværkets bestyrelse som jeg 

gerne hermed vil takke for et godt samarbejde. Tak for god diskussions lyst til vores møder, jeg syndes det 

er dejligt at der sidder en bestyrelse der aktivt er med i beslutningerne. 

 


