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Året er igen kendetegnede, ved at vi har haft stor forsynings sikkerhed og ikke har haft nogle nedbrud. 

Dog har vi haft en større vedligeholdelses opgave da vores pumperør på pumpen ved værket var begyndt at 
ruste. Derfor er disse skifte med en større udgift på 40.000 kr. + moms.  

Vi har i årets løb oppumpet ca. 8000 m3 hvilket er noget lavere end sidste år som var på 10000 m3. Dog har 
vi købt en hel mere fra Grindsted, Dette er pga. at ventilen der forbinder os med Grindsted, har forsynet os 
med vand da vi har haft lavere vandtryk end Grindsted. Ventilen er nu lukket da der var en misforståelse 
mellem Holm VVS og Grindsted vandværk. 

Vi har haft besøg af kommunen som kom og lavede en kvalitets kontrol af vores værk. Dette var generelt 
ok, dog fik vi en bemærkning om at der trænger til at blive male indvendig. Dette arbejde vil blive sat i gang 
i år, hvis vi har pengene til det. 

Vi har haft en dialog med Aalborg varmeforsyning om opsætning af en flagstang ved værket med indbygget 
sender. Dette udviklede sig til noget være rod da det viste sig at der var flagstangen skulle stå, var ikke på 
vores grund, da vores grund faktisk stopper lige bag vandværkshuset, men der ligger en brugsret til at vi må 
råde over området. Derfor blev flagstang heldigvis flyttet over til vores nabo som ejer grunder, og de kan 
dermed få fornøjelse af den. 

I marts var vi til møde ved kommunen om den nye indsatsplan for Hammer bakker, her var der ikke noget 
der har indflydelse på vores værk da vi ikke oppumper så meget vand, dog har vi bestemt at vi holder ved 
de tilladelser vi har da det kan være svært at få dem skruet op igen. 

I efteråret havde vi en lille miljøsag med nitrat i vandet. Dette var en større farce, der dog ikke koster os 
noget. Vores Borring på vandværket viste 53 mg/liter nitrat og grænsekravet er 50, boringen ved 
vandværket  oppumper ca 1/3 af vores vand og resten kommer fra skoven. Her bliver det blandet som vi 
altid har gjort. Men pludselig er der kommet nye regler, og når man putter noget forurenet vand sammen 
med rent vand er alt forurenet. At det vand som forbrugerne får er helt ok er bare en detalje, dette kan vi 
bevise med 3 vandprøver om året ved forbrugerne. Vi nu fået en blandings tilladelse som vi har brugt tid at 
skrive og alt er nu ok, og vi gør jo bare som vi plejer. 

Aalborg forsyning har besluttet at fra næste år skal de selv afregne diverse afgifter, dette gør at vi mister en 
lille indtægt på lige under 10.000 kr. det er selvfølgeligt ærgerligt da vi er presset økonomisk. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen, for som sædvanlig at komme med masser af indput til vores møder. 

Rene Stricker Jensen 
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