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Generalforsamling for Sønder Tranders Vand 

Tirsdag d. 22.03.2022 i Huset i Parken 

 

Bestyrelsens Beretning for 2021 

Jeg sagde sidste år at det forgangne år – 2020 – havde været stille, og at vi håbede at de 

kommende byggeprojekter kunne give lidt arbejde til bestyrelsen i 2021 - og på sigt indtæg-

ter til Vandværket som jo måtte optage bankgæld og hæve bidrag og m3 priser for at betale 

de sidste regninger i forbindelse med udskiftning af distributionsnettet. 

2021 blev meget stille. Vi har holdt godt tre bestyrelsesmøder og haft besøg af landmåleren 

for at få opdateret LER og printede kort med nye distributionsrør. 

Etableringen af Jasminparken er gået i gang og selvom man fra et landsby-arkitektonisk per-

spektiv måske kan diskutere om knap 70 nye 1½ etages rækkehuse hører til i Sønder Tran-

ders, så er vandværket vældig tilfredse med de indtægter i tilslutnings-afgift som byggeriet 

giver. Vi vil hermed være i stand til at afdrage vores gæld fuldstændig og får en solid økono-

misk ”polstring”. Om denne polstring skal omsættes til fx lavere afgifter, modernisering af 

målerparken eller noget helt tredje kan generalforsamlingen måske drøfte under evt., eller 

over smørrebrødet. 

På sigt kan vi også forvente en klækkelig indtægt i forbindelse med etablering af den nye 

bebyggelse langs Karlfeldts Allé. Men der foreligger endnu ikke nogle konkrete forespørgsler 

fra projektet om vandforsyning. Matriklerne hører dog under STVands forsyningsområde, så 

det vil blive os, der skal forsyne de nye naboer hér, med vand. 

2021 har ikke givet nye permanente forsyningspunkter i STVand, så vi er stadig på 173 hus-

stande + byggevand til Jasminparken. Vores vand er stadig rent og flyder tilsyneladende sta-

bilt; og i 2021 uden nævneværdige (u-varslede) afbrydelser til alles haner og brug. 

Jeg vil takke for et fredeligt 2021, takke mine kolleger i bestyrelsen for deres indsats og håber 

at vi kan levere et 2022 der vil være mindst lige så forsyningsmæssigt stabilt som 2021. 

Morten Lund / Bestyrelsen 

Sønder Tranders Vand 


