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Generalforsamling, Sønder Tranders Vand 01.06.2021  

Bestyrelsens Beretning for 2020 

Det forgangne år har igen været stille – nu er der jo ikke flere distributionsrør vi kan skifte, men vi 

håber at kommende byggeprojekter kan give lidt arbejde til bestyrelsen – og indtægter til 

vandværket. 

Det er lige før, at man må konstatere, at årets højdepunkt 2020, eller mest spændende øjeblik, 

indtraf da generalforsamlingen vedtog en forhøjelse af både årligt bidrag og prisen pr. m3. Så hvis 

historien gentager sig, så håber jeg at de tilstedeværende er beredte på en nervepirrende og 

potentiel skelsættende aften. 

Der mangler stadig at blive tilsluttet 2 ejendomme til det nye distributionsnet. Den ene kræver lidt 

”stiklednings-arkæologi” og den anden vil blive tilsluttet når vores økonomi har mere luft, da det 

kræver lidt gravearbejde. 

A propos gravearbejde så kom bestyrelsesmedlem Lolholms hustru til at spille en central rolle i årets 

næststørste begivenhed idet hun en morgenstund, i den mørke vinter, kiggede ud på Sønder 

Tranders Bygade fra sit stuevindue og konstaterede at den nedsunke vej nok var tegn på et 

ledningsbrud. Det havde hun så ganske ret i; og Jeg er glad ved, at bestyrelsen har så entusiastiske 

folk i sin midte, at de ligefrem har oplært deres hustru udi genkendelse af ledningsbrud. 

Ledningsbruddet var lige ved indkørslen til Aladdinvej. En samling havde forskubbet sig og Lars 

Brøndum fik gravet ud og senere lagt asfalt. Tak for udvist tålmodighed til de berørte. 

Denne lille hyggestund med vand foroven – det regnede - og vand for neden var også sidste gang vi 

havde officelt besøg af Gug VVS som har lukket forretningen og dermed ikke længere vil betjene 

Sønder Tranders Vand. Det har været et godt og ansvarligt samarbejde som nok har strukket sig 

over de seneste 5 år. 

Afskeden med GUG VVS betyder også at vi har måttet finde en ny VVS’er og heldigvis er Hans 

Lolholm på fødderne igen og har overtaget tjansen. Den første store opgave bliver udskiftning af 42 

vandmålere. Bestyrelsen har nemlig besluttet at den økonomisk mest fordelagtige måde at leve op 

til kontrol kravene til vandmåleres præcision, er at vi løbende udskifter målere i nogle veldefinerede 

sektioner af byen. Der er etableret et rulleskema med følgende progression over de næste 5 år: 

• 2021: Aladdinvej - 42 målere 

• 2022: Sønder Tranders Bygade - Ulige numre – 30 målere 

• 2023: Sønder Tranders Bygade - Lige numre – 27 målere 

• 2024: Sønder Tranders Vej – 43 målere 

• 2025: Fjelshøjsvej – 1 måler 

• 2025: Gulnarevej – 4 målere 

• 2025: Morgianevej – 10 målere 

• 2025: Myhrdalsstræde – 1 måler 

• 2025: Sønder Tranders Parken – 15 målere 
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Målerne i byen vil således kontinuerligt blive udskiftet og vi vil konstant leve op til foreskrifterne om 

at vores målere enten er verificeret eller under 5 år gamle. 

Denne manøvre peger også på en diskussion som vi på et tidspunkt bør have, måske ikke bare i 

bestyrelsen, men også på en generalforsamling – nemlig om vi på et tidspunkt skal overgå til digitale 

trådløse målere. Aalborg Forsyning iværksætter faktisk udskiftning til såkaldte smarte målere og 

vandværket får derfor ny vandmåler. Så forhåbentlig kommer Aalborg forsyning ikke til at måle 

forkert igen – som det skete forrige år. 

Der kommer dog ikke til at ske nogen investeringer før vores økonomi får det bedre. Vi kan 

selvfølgelig se frem til en del tilslutningafgifter hvis de projekterede nye byggerier bliver realiseret, 

men indtil da er vi på denne generalforsamling igen nødt til at bede om lov til at øge prisen pr. m3. 

Aalborg forsyning har nemlig øget m3 prisen med ikke mindre end 47%. Dette skete ganske uden 

varsel og manglen på advisering beror på at priserne fastsættes af Forsyningens bestyrelse i 

december. Jeg endte faktisk med at få en mail fra forsyningsdirektøren for at få en forklaring. 

2020 har mig bekendt ikke givet nye forsyningspunkter i STVand, så vi er stadig på 173 husstande – 

Vores vand er rent og flyder tilsyneladende stabilt til alles haner og brug.  

Herudover har året faktisk været begivenhedsløst. Vandet har med kun den ene afbrydelse 

problemløst og til alles tilfredshed fundet frem til de enkelte husstande. 

Jeg vil derfor takke for et fredeligt 2020, takke mine kolleger i bestyrelsen for deres indsats og håber 

at vi kan levere et 2021 der vil være mindst lige så forsyningsmæssigt stabilt som 2020. 

 

Bestyrelsen, Sønder Tranders Vand 

 


