BERETNING TIL GENERALFORSAMLING FOR AALESTRUP VAND 2021
Gaderenoveringen i Aalestrup by, som har stået på siden 2012, gik sidste år ind i sin sidste
sæson, hvor renoveringen har været et samarbejde mellem kloakselskabet, som nu hedder
Vesthimmerlands Forsyning, Vesthimmerlands Kommune samt Varme- og Vandværket.
Sidste år var det de sidste gader og områder i den østlige del trækvarteret, der blev renoveret.
Selvom jeg har sagt det før, både i regi af vand- og varmeværket, kan jeg kun endnu engang
takke for et forbilledligt samarbejde de sidste 10 år. Både i forhold til de øvrige aktører i
renoveringerne, men så sandelig især primært i forhold til husejerne i de berørte områder
Det kan vel aldrig lade sig gøre at lave et så stort renoveringsarbejde, der som sagt har
stået på i Aalestrups gader de sidste 10 år, uden at nogle bliver og har følt sig ekstra generet
i perioder – og det gælder både, når arbejdet har forgået i boligområderne, i handelsgaden
og i indfaldsvejene. Det har betydet omkørsler, at man ikke kunne parkere ved eget hus i
perioder, samt grus, støv og bumpede veje i kortere eller længere perioder. Samt ikke
mindst, at den enkelte er blevet påført nogle omkostninger til renovering og omlægning af
indkørsler og haver på egen grund.
Men som jeg hører rundt i byen, så har langt de fleste udtalt stor ros til alle de deltagende
entreprenører og håndværkere, der har arbejdet i ude i gaderne, og som har været de første
man mødte.
Men som sagt stor ros og tak tilbage herfra også til alle forbrugere og husejere her i byen,
for den måde vi er blevet modtaget på.
----ooooOOOoooo---Vi er lige nu ved at kigge på, hvordan den fremtidige plan skal være, Vi har stadig et par
områder i byen, hvor der allerede fra byggemodningen blev udført separate spildevands- og
regnvandssystemer, men hvor både vand- og varmeledninger er fra en tid, så en renovering
begynder at give mening.
Det er bla. Engparken, Digerne syd for åen og Kløvervangen.
Men de fremtidige renoveringer bliver som nævnt uden kloak og vejvæsen, og dermed også
med et andet prisskilt på de arbejder, hvor vi tidligere har været flere om udgiften. Så vi skal
lige have lagt en overordnet plan og budgetter for, i hvilken takt og i hvilke områder, vi skal
renovere rørene.
----ooooOOOoooo---Helt sikkert bliver det dog, at vi skal have gang projektet igen omkring det nødledningssamarbejde, som vi for nogle år siden satte i søen sammen med vandværkerne i Fjelsø og
Klotrup-Bygum.
Projektet går i praksis ud på, at der bliver etableret en ringledning mellem de tre værker,
så vi i tilfælde af nedbrud kan levere vand til hinanden.

Ledningen fra Aalestrup til Klotrup blev etableret allerede tilbage for fem-seks år siden i
forbindelse med, at der blev nedgravet en trykledning til spildevandet fra Aalestrup til Gedsted.
Men vi skal have sat gang i planlægningen og projekteringen af de øvrige arbejder igen, så
det praktiske arbejde i forbindelse med etableringen af ringledningerne og de dertilhørende
anlægsinstallationer kan komme i gang inden for en overskuelig fremtid.
Det har stået lidt stille på grund af travlhed med gadearbejderne i Aalestrup
----ooooOOOoooo---Og så skal vi også lige have nogle tal og forbrugeroplysninger:
Der blev i 2021 udpumpet 240.000 m³ vand, hvoraf de 236.500 m³ er blevet faktureret. Det
er godt 3.500 m³ mere, end der blev faktureret i 2021
Forskellen mellem det udpumpede og den fakturerede vandmængde giver et spild på 1,5%
af den udpumpede vandmængde.
Niveauet for vandspildet, som nu har ligget i dette lave niveau de seneste fem-seks år, viser
resultatet af gaderenoveringen, og dermed nye rør i vejene. De fleste steder har vi også fået
skiftet stikledningerne helt ind til måleren.
Ligeledes er stort alle vores målere ude ved forbrugerne skiftet og opdateret i den løbende
udskiftning, så de alle efterhånden er de nyeste og mest pålidelige typer.
----ooooOOOoooo---Den endelige afregningspris for vandet blev i 2021 som budgetteret på 2,00 kr./m³. Det er
samme pris som året før. Målerlejen på 200 kr. og den faste afgift på 600 kr. forblev også
uændret. Husk at alle de nævnte priser er excl. afgifter og moms.
Blot til information udgør moms og afgifter knap 8,50 kr./m³ af den samlede afregningspris.
Der er for 2022 budgetteret med uændrede priser på alle parametre – også for moms og
afgifter.
----ooooOOOoooo---Der er i 2021 udtaget de lovpligtige prøver af vandkvaliteten i den løbende prøvning, som
vi er underlagt – 4 prøver er udtaget ude ved forbrugere rundt i byen, 1 prøve er taget på
værket, inden vandet pumpes ud, og den sidste prøve er taget på én af boringerne – Alle
prøverne overholder de foreskrevne krav til drikkevand.
Så har vi, godt nok her i starten af i år fået taget en supplerende og udvidet prøve, hvor
vandet er blevet testet for PFAS-stoffer, som der har været meget snak om den i seneste
tid – bl.a. i forbindelse med brandskum.
Perfluorerede Alkyl Syrer er nogle industrielt fremstillede stoffer, som ikke nedbrydes i naturen. De har bl.a. været brugt til at gøre produkter vand- og fedtafvisende, såsom bla. tøj,
tæpper og pizzabakker. Ligeledes har det været brugt i brandskum, fordi det gjorde, at
skummet fik en bedre evne til at slukke brande.

Her sidste sommer kom der så nye og skærpede grænseværdier fra Miljøstyrelsen, men vi
kan heldigvis sige, at der er ingen af de forskellige PFAS-forbindelser, der er analyseret
for, blev detekteret i vores vand.
Resultaterne af de seneste prøver kan altid findes via et link på vores hjemmeside.
----ooooOOOoooo---Der i 2021 tilsluttet otte nye forbrugere: to på Solbærvej, én på Kirsebærvænget, én i
Langmosen, samt sundheds- og lægehuset i Aalestrup. Og dertil to i Vesterris.
Det betyder, at der ultimo 2021 er tilsluttet 1565 målere til vandværket fordelt på 1.531 forbrugere.
----ooooOOOoooo---Så lad mig herfra slutte med at takke alle vores forbrugere, den øvrige bestyrelse, samt ledelse og medarbejderne omkring Aalestrup Vand for et godt samarbejde i 2021.

