BERETNING FOR ÅLBÆK VANDVÆRK 2016
Ålbæk vandværk har i 2016 indvundet 90.929m3 råvand, der er blevet brugt 13.353m3 til at skylle filtre
med, købt 648m3 fra bunken, og udpumpet til forbrugerne 81.429m3, i 2015 udpumpede vi 84.006m3, der
er et lille fald.
Vandværkets regnskab viser et overskud på 208.556 kr. vores kasser vil gennemgå regnskabet senere.
I februar blev vandværket termograferet, det skal vi gøre i henhold til vores forsikrings aftale, det er alle
tavler, og undertavler, der laves en rapport, og der var intet at bemærke.
I marts måned opstod der problemer med styringen, i vores skylletavle, vi måtte i en periode skylle
manuelt, fejlen blev rettet og man gik tilbage til auto skyl.
Igen i 2016 har vi haft besøg på værket af skoleklasser, det er godt og dejligt at man på skoleskemaet har
temauge omkring vand, eleverne ved jo lidt omkring vand, på spørgsmål om hvad der det værste der kan
ske, er det ikke at de ikke kan få vand at drikke, MEN at batteriet på deres telefon går død.så går verden i
stå, ligeledes har en skole klasse fra Strandby været ude at besøge vores værk. Det er godt at de for lidt
indsigt i hvor vandet kommer fra, og at man ikke køber det ved købmanden.
I september blev der sat ventiler på hovedledningen på Høvej og ved værket, vi vidste at vi var nød til at
lukke værket ned i en periode, og satte beskeden både på Info kanalen, i avisen, og Nordjyllands radio, men
det ad sted kom alligevel en del opringninger til værket, og når man mødte personer i byen, til vores forsvar
vil jeg gerne sige at et tidsrum hvor der IKKE var vand var lille, idet at var tilrettelagt, men nu har vi et
sms,tale system, og vil bruge det fremadrettet
I Vandrådet i Frederikshavns kommune har året været et møde med SVADA, som er under naturstyrelsen
der varetager alt omkring drikkevand, dette møde blev holdt i Frederikshavn, da der er kommet flere nye
ting omkring det at drive vandværk var temamødet i foråret lagt op på dette, men man skelner ikke
imellem store værker og små værker, så mange ting vedkom ikke os
Tilslut vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, og til vores leverandører, men ikke mindst til vores
drift leder Jørgen Steen, der igen har gjort et godt og solidt arbejde for vandværket og dets forbrugere
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

