ra Horsens' højland
iler vandet til byen
Festligpåbegyndt
indvielse i gar af Højballegårdværket, og andre boringer er blevet
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Vand ger det visselig ikke alene,
som skrevet star, men undvære dette
fluidum kan vi ikke, så i og for sig
var det helt forståeligt, at chefen for
vandforsyningen i Horsens,

af kommunens ny vandværk,
Højballegårdværket, i gar matte oplyse
gæsterne um, at der ingen mulighed
var for at fa serveret et glas „kommunebajer". Vandet skal sælges. Man
matte nojes med en gæv dank pilsner eller en sodavand subsidiært et
glas sherry. Denne meddelelse vakte
dog ikke storre bestyrtelse hos de
mange indbudte, som glædede sig
med kommunens folk over ibrugtagningen og iovrigt den smukke
bygningsmæssige og tekniske udformning
i det danske Schweiz' naboskab.
Højballegårdværket buyer Horsens
bys primære vandværk, idet al kontrol med byens samlede vandforsyning og drift foregår herfra. Der er
ganske vast ingen vagt om natten,
men alle alarmer bliver automatisk
ringet and til den eller de personer,
der har hjemmevagt. Systemet er
ovenikøbet tint, fortalte Weichel
ved indvielsen, at hvis der opstår en
fejl, vil en båndoptager fortælle heroin, og oven i købet også hvor fejlen er sket. En tilsvarende ordning
findes næppe noget andet sleds.

Nørrestrand under
Ledning

Borgmester Ove Jensen drejer nøglen - vandværket kører

Det var en anselig skare, der var
mødt ved indvielsen, bl. a. gæsterne
fra de nordiske venskabsbyer, da
byrådsmedlem Holger Sorensen bed
velkommen. Han oplyste, at indstillingen om værket var blevet vedtaget a byrådet den 26. november
1968. Siden er det gået slag i slag og
imponerende fort videre af vandforsyningens daglige ledelse. Fra
værket udgår adskillige ledninger, bl. a.
under Nørrestrand, således at man
sikrer hele byen. Sideløbende med
arbejdet har der været forskellige
vanskeligheder pa de to andre
vær-ker.
- Derfor er vi glade for, at vi nu
har Højballegårdværket færdigt. Vi
trænger till det, og samtidig er der
bevilget 325.000 kr. til nye boringer i
byens sydlige områder, sagde Holger
Sorensen. Han takkede alle, der har
været impliceret i arbejdet og sagde
henvendt til vandforsyningens leder:
Værs'go', dot er dit værk, Weichel.
Det lod afdelingsingeniøren sag
ikke age to gange. Han erobrede talerstolen og indledte med at takke
byråd og udvalg for beredvillighed
og forståelse for de problemer, der
har været, således at man nu kan
indvi vandværket. Han oplyste, at
vandindvindingsområdet er betyde-

I det kønne og velindrettede vandværk markerer borgmester Ove Jensen, byrådsmedlemmerne Erling Jensen og
Holger Sorensen samt afdelingsingeniør L. Weichel, at vandforsyningen i Horsens er pa vej opad.
dusen ved det ny værk er, at ninger, rentvandsledninger til byen
ligt og kan udvides gennem flere bodet ligger så højt, at det alene har fuldt udbygget en værdi af ca.
ringer. I øjeblikket kan man trække
ved hjælp af tyngdekraften kan 7,5 mill. kr. Det blev påbegyndt den
5-8 millioner kubikmeter vand om
præstere 8-900 kubikmeter i ti- 1. jull 1969. Ingeniør Weichel rettede
Let, Forbruget Egger p. t. på ca. 6
men til byen. - Hvis pumperne en tak til forskellig side for den indog i 1985 vil det være stesats, der er gjort. Han oplyste, at
sættes i gang, kan man nå op på
get til 11 mill.
værket fra 22. april har været i
15-1600 kubikmeter pr. time.
prø-vedrift og overrakte borgmester O ve
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- og
der sker en stromafbrydelse, kan Jensen en nogle, som han skulle
en dieselmotor straks sættes i bruge til at sætte værket i normal
gang. Hovedledningen til byen er drift.
Underet skete: Da nøglen blev
hell
ny og har en længde af fire
Der er i området foretaget 14-16
drejet, satte værket i gang, og det
kilometer.
boringer, hvoraf de dybeste er
Rentvandsbeholderen rummer ca. var helt forståeligt, at borgrnesteren
ca. 160 meter under terræn. Fitre milloner liter. Værkets bygninger af lutter glade udbragte et leve for
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Højballegårdværket.
og udstyr saint boringer, råvandsled

så løber det
af sig selv

