Lidt om vores igangværende udskiftning af vandmålere
Projekt udskiftning til nye målere til fjernaflæsning går fint, og dags dato er der udskiftet 14 % af de ca. 900
målere, som skal skiftes! Arbejdet er overdraget Jens Rygaard, efter en licitation, og han laver aftaler med
forbrugerne dag for dag, så ingen skal sidde hjemme og vente uden de har en klar aftale!
I forbindelse med arbejdet er det vigtigt, at den udendørs stophane er tilgængelig og synlig, når Rygaards
folk kommer, da den skal bruges i ca. 40 % af husene! Uanset om den skal bruges ved denne lejlighed, er
det vigtigt, at den er tilgængelig for fremtiden! Hvis der sker brud på jordledningen, er det vigtigt at kunne
lukke for vandet! Årsskiftet er sandhedens time, og her ser vi desværre hvert år nogle forbrug, som kun kan
forklares med en utæt vandledning! Også 2020 gav familier slemme overraskelser, som koster mange
penge. Vi har set årsforbrug på 650 m3, hvor det reelle forbrug normalt ligger på 50 m3! Det giver
lommesmerter, og vi kan desværre ikke blot afskrive det som et tab i vandværket. Det forhindrer
lovgivningen på området!
Hvis de enkelte familier ikke lige har styr på hvor stophanen gemmer sig, er vi gerne behjælpelige med
kortudsnit, som tydeligt viser hvor stophanen bør være! Send blot en mail til: Formand@vglvand.dk så
sender jeg kortudsnittet som I kan søge ud fra! Hvis det volder problemer, så ring eller skriv igen, og vi vil
søge efter den med en spindelsøger, som oftest kan løse opgaven! Vi oplever desværre at der er anlagt
højbede, som gør det meget besværligt at lokalisere hanen! Andre steder er der lagt fliser over, og enkelte
steder er der opstillet et havehus, og det mest udbredte er nok træer og buske, som gør det rigtig
besværligt! Det er andelshaverens pligt at bevare stophanen synlig, så den umiddelbart kan benyttes!
SMS i forbindelse med en kollektiv besked til en udvalgt skare af forbrugere, eller til alle, som det skete i
forbindelse med at målerne skulle skiftes! Det er en service, som vi abonnerer på hos fa. Blue Idea!
Udsendelse sker som oftest i forbindelse med et ledningsbrud, hvor vi har behov for at meddele og forklare
hvorfor og hvor længe, der vil være lukket for vandet! Vi vælger adresserne, Blue Idea genererer alle de
mobiltelefoner, som er tilknyttet adresserne, men kan naturligvis ikke finde telefoner med hemmeligt nr.,
telefoner med taletidskort eller telefoner som er arbejdsgiverbetalt og dermed tilknyttet arbejdsgiverens
adresse. Hvis man ønsker at modtage disse beskeder, er der mulighed for at tilmelde disse telefoner. Gå
blot ind på hjemmesiden vglvand.dk, vælg: Selvbetjening, Til/afmeld-SMS og udfyld de enkelte felter!
Væggerløse vandværk er et andelsselskab med begrænset hæftelse! Det betyder, at andelshaverne er
medejere, og medbestemmende over værkets drift i henhold til vedtægter samt regulativet, som regulerer
formen og indholdet for driften! Hvert år, også i 2020, blev der afholdt generalforsamling hvor bestyrelsen
vælges og beretning og regnskab aflægges for det forgangne år! Den daglige drift involverer kun personer,
som udfører overvågning og tilsyn i deres fritid, mod et mindre honorar! Der findes ikke et bemandet
kontor, hvor der sidder et personale! Ikke desto mindre, kan der ringes og sendes mail til vandværket, og
alle henvendelser vil blive besvaret! Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned for at opfylde
vedtægterne, og det vil vi naturligvis tilstræbe så vidt det er muligt også i år! Jeg kan kun opfordre til at så
mange som muligt deltager og tager del i driften af det lokale vandværk!
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