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Elektriker søges hos SAWO

Så har vi jobbet du leder efter, hvis du trænger til lidt luftforandring. Hos 
os skal du lave fejlfinding/montering af el på kraner og hejs på lastvogne 
sammen med opgaver indenfor mekanisk montage, hydraulik, pneumatik 
og elstyring på SAWOs produkter.

Du arbejder tæt sammen med smede, montører og teknisk afdeling. 

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har erfaring med 
hydraulik og pneumatik. Hvis du ikke har erfaring, vil nødvendig oplæring 
finde sted. 

Du kan også have en baggrund som elektromekaniker, industri-/autoelek-
triker eller lignende men det vigtigste er, at du har flair og interesse for 
el og elektronik. Du har måske arbejdet med diagnoseprogrammer og kan 
anvende disse i dit arbejde men det er ikke et krav. 

Det forventes, at du er serviceminded, fleksibel, og leverer den bedst mu-
lige kvalitet i udførelsen af opgaverne.

Gode arbejdsforhold med gode kollegaer, hvor der arbejdes i et uformelt 
miljø og med en fri omgangstone. Du får mulighed for at deltage i nødven-
dige kurser og uddannelse. 

Din nye arbejdsplads ligger på adressen Industrimarken 1, 9530 Støvring. 
Ved spørgsmål kan du kontakte værkstedschef Jesper Dålfogt på telefon 
2216 0733. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos SAWO teamet.

Ring eller send hurtigst muligt  
din ansøgning til jda@sawo.dk.  
Vi indkalder til samtaler løbende.

SAWO A/S er Nordens førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service in-
den for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenør-
branchen. Vores mange fleksible medarbejdere, udfører dagligt salg, service samt produk-
tion af opbygninger fra 15 værksteder fordelt over hele landet.

SAWO A/S | Industrimarken 1 | 9530 Støvring 

Du er elektriker men kan godt tænke dig at sætte 
strøm til lidt ud over det sædvanlige? 

Beboere og virk-
somheder i Nibes 
centrale midtby 
skal den kommende 
10-års periode have 
ganske mange penge 
op ad lommerne – til 
at udføre separat-
kloakering på egen 
grund.

I den anledning var Aalborg 
Forsyning (Forsyningssel-
skab ejet af Aalborg Kom-
mune) og Aalborg Kom-
mune på invitation fra Nibe 

Grundejerforening mødt 
frem til et orienterings- og 
dialogmøde forud for de 
kloakeringer, der indledes i 
2023.

Efter velkomst af Jørn 
Aabye, formand for Nibe 
Grundejerforening, gennem-
gik planlægningschef ved 
Aalborg Forsyning, Morten 
Steen Sørensen det forløb, 
som ligger forud for den 
kommende kloakering, nem-
lig, at der de seneste par år 
er gennemført lignende klo-
akarbejder i Nibes nordlige 
del ved Jacob Petersens Vej, 

og senest i den sydvastlige 
del omkring Vestervangen 
og »digterkvarteret«.

Nu er det så den centrale del 
af Nibe midtby, der står for 
tur. Arbejdet indledes i 2023 
med Kildegade, Koldsmin-
devej, dele af Vestergade, 
den inderste del af Sønder-
gade og Genboløsgade.
Dernæst arbejder forsynin-
gen sig videre gennem den 
gamle bydel – og på langt 
sigt er separatkloakeringen i 
Nibes gamle bydel planlagt 
til at være færdig i 2032.

Stor påpasselighed
Morten Steen Sørensen gjor-
de meget ud af at fortælle, at 
Aalborg Forsyning er meget 
opmærksomme på de fysi-
ske udfordringer, der er ved 
at arbejde flere meter ned i 
undergrunden i netop den 
gamle bydel:

– De ældre og i visse tilfæl-
de meget gamle huse, heraf 
nogle uden decideret fun-
dament – er skrøbelige, og 
vi gør efter bedste evne en 
indsats for at imødegå ska-
der, som opstår i forbindel-
se med vort arbejde, sagde 

planlægningschefen, og han 
underbyggede argumentet 
med, at der på en række 
huse vil blive opsat målein-
strumenter, der kan afsløre, 
dels om der er for stærke 
rystelser ved kloakarbejdet – 
eller hvordan og hvornår en 
eventuel skade ved arbejdet, 
er opstået.
På samme måde gennemfo-
tograferes de berørte ejen-
domme, så evt. efterfølgende 
skader kan lokaliseres til at 
stamme fra kloakarbejdet 
eller ej.

Vi er lydhøre
Nu er der lagt en overord-
net plan, og der arbejdes for 
tiden med detailplanlægning 
af de kommende grave- og 
kloakarbejder. Senere vil 
der til den enkelte lodsejer 
blive skrevet ud med et krav 
om, at man inden for fem 
år skal gennemføre den del 
af kloakeringen, som foregår 
på egen grund. På samme 
måde har kloakforsyningen 
de samme fem år til at få 
gennemført arbejdet ude i 
gaderne.
– Kommer der nu situatio-
ner, hvor man er i tvivl om, 
hvordan man skal forholde 
sig med kloakering på sin 
egen grund, er der god anled-
ning til at tage kontakt til en 
autoriseret kloakmester, der 
har den faglige indsigt til 
at foreslå den bedst mulige 
løsning.

– Når det så gælder de store 
arbejder ude i gaderne, så 
vil vi bestræbe os på at være 
så imødekommende som 
muligt. – Vi skal jo gennem-
føre de planer, som byrå-
det har pålagt os, men vi er 
jo ikke kommet til området 
for at genere, understregede 
planlægningschefen.

Det vil støje og larme
Morten Steen Sørensen kom 
ikke til mødet i Nibe med 
gyldne løfter om, at det 
hele vil være nemt! Tvært 
imod vil arbejdet give en del 
besvær på fremkommelighe-
den og det vil støje, forment-
lig mere end man er vant til.

Morten Steen Sørensen 
opfordrede på mødet lods-
ejerne til at overveje at 
gennemføre de nødvendige 
arbejder på egen grund, hvis 
man alligevel har planer om 
ændringer; så kan arbejdet på 
egen grund muligvis kombi-
neres med kloakarbejdet.
På samme måde, så  træn-
ger Nibe by – særligt midt-
byen – til en »makeover«, 
og i den forbindelse oplyste 
Brian Jensen Aagaard, chef 
for mobilitet og infrastruk-
tur, at gader, veje og fortove 
vil blive retableret i samme 
stand som inden kloakar-
bejdet – med den »muntre« 
vinkel, at det vil blive sært 
en del steder at opnå samme 
dårlige kvalitet som nu.

SJÆLDEN STEMNING: 

Kommune fik ros på borgermøde

Planlægningschef hos Aalborg Forsyning Morten Steen Sørensen gennemgik på mødet store dele af de kommende års planer for 
separatkloakeringen i Nibes gamle bydel, og hvordan man som grundejer skal forholde sig. Der bliver inden arbejdet igangsæt-
tes i 2023, skrevet til alle husstande i området med en tidsfrist på fem år til at få bragt kloakledningerne i orden på egen grund.

En række borgere rejste 
forskellige spørgsmål, 
som blev besvaret til til-
fredshed.

Bremer Pedersen ønskede 
klarhed over, hvem der har 
forpligtelsen til at rense en 
brønd ved et tagnedløb, 
som er placeret i fortov. 
Svaret var, at brønden til-
hører den, som leder vand 
fra tagnedløbet, også har 
forpligtelsen til at holde 
den oprenset. Forsyningen 
er opmærksom på udfor-
dringen, og evt. påbud om 
oprensning vil blive taget 
»varsomt«.

Niels Erik Smith spurgte til, 
om man ved oppumpet spil-
devand fra en kælder kan 
komme i problemer med 
den nye kloakeringsform.
Svaret var, at hvis det virker 
før kloakeringen, skal det 
også kunne virke efter sepa-
ratkloakeringen. I øvrigt har 
forsyningen ikke pligt til at 
aftage oppumpet kloakvand 
fra kældre, men det sker i 
praksis.

Anette Petersen og flere:
– Hvis man bor i et hus, 
som er sammenbygget med 
nabohuset, kan man ikke 
uden videre transportere 
vand fra tagnedløb til husets 
forside.
Svaret var, at der ofte kan 

etableres en faskine, fx. i en 
græsplæne eller andetsteds, 
og det vil være en godkendt 
løsning.

Hans Thorup:
I planerne ligger der en 
afledning af overfladevand 
til havnebassinet i Nibe 
Lystbådehavn. Alimindeligt 
overfladevand er ikke rent 
– og hvorfor leder man så 
vandet ud i havnebassinet, 
når der samtidig er et hav-
nebad samme sted?
Svaret var, at der som 
beskrevet er tale om udled-
ning i havnebassinet, men 
udledningen sker, efter 
overfladevandet har været 
gennem flere mekaniske 
rensninger; bl.a. etableres 
der i vådområderne på øst-
siden af omfartsvejen, bl.a. 
langs Koldsmindevej, et 
depot for overfladevand, 
hvor urenheder fra overfla-
devandet kan bundfældes. 
På den baggrund mente 
Morten Steen Sørensen, at 
det vand, som udledes i hav-
nebassinet, vil være mere 
rent end vandet i forvejen 
er i dette bassin. OG: Hvis 
der er udfordringer eller nye 
ideer til at aflede overfla-
devandet som beskrevet, er 
Aalborg Forsyning lydhøre.
Aalborg Forsyning vil 
naturligvis holde de omtalte 
vådområdet oprensede.

Lars Kirk Larsen, 
Nibe Handelsforening:
– Vi er naturligvis meget 
opmærksomme fra butiks-
livet side, og håber arbej-
det med kloakering kan ske 
så lempeligt som muligt. 
Planlægningschef Morten 
Steen Sørensen replicere-
de hertil, at en gade som 
Skomagergade »kun« skal 
opgraves for at anlægge en 
ny ledning til brugsvand, og 
afbrydelsen af vandforsy-
ningen ligger inden for gan-
ske få timer. På den måde 
bliver det én af de mere 
lempelige strækninger at 
gøre færdig.

Afslutnigsvis roste Niels 
Erik Smith Aalborg For-
syning for en sober frem-
læggelse og holdning til, 
at de udfordringer, som 
opstår undervejs, bliver løst 
i et samarbejde. Det er der 
erfaring for i industriområ-
det Østerland, og det ser vi 
frem til vil fortsætte, sagde 
han.

Bestyrelsen i Nibe Grund-
ejerforening lovede på 
mødet, at man kontinuer-
ligt gennem kloakarbejdet 
vil holde gensidig kontakt 
med Aalborg Forsyning, og 
de kontakt adresser, som 
borgerne i området får brug 
for, vil blive opdateret på 
foreningens hjemmeside.

 SPØRGSMÅL FRA BORGERNE: 

Forsyningen maner til 
ro om usikkerhed


