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Bestyrelsen:

Lars B. Andersen, formand
Niels Bruun Madsen, kasserer
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lbh@planenergi.dk

Medlemmerne skal selv
aflæse vandmåleren.

INFO om vandaflæsning
Vandværket udsendte sidst i uge 48 selvaflæsningskortene og beder venligst forbrugerne aflæse og indberette målervisningen til vandværket

snarest muligt og
senest den 15. dec. 2014
Dette er vigtigt af hensyn til vandværkets tidsfrister.
Ved manglende aflæsning vil vandværket
skønne forbruget og der vil blive pålagt et gebyr på 100 kr.

Indberetning af vandforbrug
Takstblad for 2015
Afventer godkendelse af Rebild Kommune,
og kan derfor ikke offentliggøres før endelig
godkendelse.

Det er en stor administrativ besparelse, hvis I
benytter enten internet eller telefon, når I
indberetter jeres vandforbrug.

Betaling via PBS

Der må dog forventes en stigning af taksterne for En
2015
stor procentdel betaler allerede nu via PBS
grundet baneoverførslen – se næste side.
– hvilket er en stor administrativ besparelse
både for forbrugerne og vandværket.
For at undgå rykkerskrivelser og gebyr opfordres endnu flere til at benytte denne mulighed.
Jeres pengeinstitut skal have oplyst jeres forbrugernummer, PBS nr. 01581929 og
Deb.gr. nr. 0001.

Nyt fra Skørping Vandværk

Side 2

Nye medlemmer
Husk at fortælle, når I flytter ind, så I ikke risikerer at få en større efterregning for vandet.

Vandets hårdhedsgrad
Hårdheden er omkring 10 - 12 oH, det svarer til middelhårdt.

Hjemmeside
Brug hjemmesiden www.skoerpingvandvaerk.dk
Hjemmesiden har følgende punkter:
• Aktuelle nyheder
• Kontaktadresser
• ”Idéboks”
• Indberette måleraflæsning
• Mit forbrug
• Flytteopgørelse
• Takstblad
• Betalingsregler
• Vandkvalitet
• Vedtægter
• Regulativ
• Årsregnskab

Baneprojektet.
Som I nok alle sammen har bemærket, har
der været og stadigvæk er meget bygge/anlægsaktivitet i sammenhæng med
jernbaneprojektet. Det har heller ikke
gået uden om vandværket og vandværkets ledninger, brønde mv. Som følge af
jernbaneprojektet er der blevet udskiftet
og flyttet vandledninger i et omfang, der
ikke er indenfor det, vi betragter som en
normal vedligeholdelse. Denne ekstraordinære udgift er dog ikke udelukkende
negativ, idet der jo så heldigvis er kommet ca. 1 km nye vandledninger mv. i
jorden som vil kunne holde tæt i mange
år. Vi glæder os alle sammen til jernbaneprojektet afsluttes, så vi kan få en fredelig jul uden gravearbejder mv. dagen
lang ☺

Hvis ukrudtet vokser sig
over fliseniveau
Undgå vandspild
Tjek vandmåleren regelmæssigt.

Så kan der til enhver tid aftales gratis lån
af gasflaske og ukrudtbrænder,
henvendelse:
PlanEnergi, Jyllandsgade 1,
tlf. 9682 0451

Besøg vores nye hjemme
hjemmeside
www.skoerpingvandvaerk.dk/
God jul og et rigtigt godt og
vandsikret nytår til alle vandværkets forbrugere.

