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Skørping Vandværk
Jyllandsgade 1, 9520 Skørping
Tlf. 9682 0400

November/
December 2017

Bestyrelsen:

Lars B. Andersen, formand
Jesper Hannibaldsen, kasserer
Casper Mejer, næstformand
Ove Olsen
Christian Schmidt

9839 2998
2225 7218
2720 8871
9839 6096
9816 9650

Kontor: Jyllandsgade 1, Skørping

Medlemmerne
skal selv aflæse
vandmåleren.

INFO om vandaflæsning

Administration:

Jeanette Borg, 9682 0451
jb@planenergi.dk
Træffes mandag, onsdag og torsdag
8.00 – 15.30
Drift:

Søren Alstrup Nielsen, 9682 0401
san@planenergi.dk
Se www.skoerpingvandvaerk.dk

Vandværket beder venligst forbrugerne aflæse
og indberette målervisningen til vandværket

snarest muligt og senest
den 15. dec. 2017
Dette er vigtigt, for at vandværket kan overholde deadlines. Ved manglende aflæsning til
vandværket, skønnes forbruget, og der vil blive pålagt et gebyr på 100 kr.

Indberetning af vandforbrug
Takstblad for 2018
Taksterne revideres hvert år pr. 1. januar.
Taksterne fastlægges, så vandværkets
økonomi – set over en årrække, hviler i sig
selv.
Takstbladet skal godkendes af Rebild
Kommune, hvilket forventes at ske snarest.
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,
når de er godkendt af Rebild Kommune.
www.skoerpingvandvaerk.dk

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

Betaling via Betalingsservice
En stor procentdel betaler allerede nu via
Betalingsservice – 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
Procedure ved akut ledningsbrud eller forsyningssvigt.
Indenfor normal arbejdstid kontakt
Søren Alstrup Nielsen, PlanEnergi på tlf.
9682 0401/4038 9724.
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072

Før vinteren igen skjuler terrænet og dermed også vandmålerbrønde opfordres dem,
der ikke har en tegning eller på anden måde markeret målerbrønden, om at få det
gjort – så er det ikke så svært at foretage
måleraflæsning, som jo er senest 15. december 2017.

Goddag og farvel

Side 2

Lars Bøgeskov Hyttel har fået andet arbejde og Søren Alstrup Nielsen fra PlanEnergi
er ny driftsleder for Skørping Vandværk.
Søren er uddannet bygningsingeniør med
mangeårig erfaring og bosat i Skørping.
Vandværksbranchen er et nyt arbejdsområde for Søren, så han er i fuld gang med
at tilegne sig den nødvendige viden. Tekniske udfordringer vil blive løst i samarbejde
med kollegaer med relevante kompetencer.
Vi forventer således ikke, at den daglige
vandværksdrift og servicering af vandværkets forbrugere vil blive påvirket.

Skørping Vandværk har desværre i år
ingen aftale om betaling for administration af måleraflæsning med Rebild
Forsyning/ Rebild Vand & Spildevand.

Vandets håndhedsgrad

Skørping Vandværk har ligesom mange
vandværker i kommunen ikke ønsket
at takke ja til det oplæg der er kommet
fra forsyningen.

Aflæsningskort på Email

Rebild Forsyning / Rebild Vand & Spildevand udsender derfor deres eget aflæsningskort.

Hvis aflæsningskort i fremtiden ønskes på
mail, bedes mailadressen oplyses til vandværket
enten
via
hjemmesiden:
www.skoerpingvandaerk.dk under punktet
Selvbetjening / Til- og afmeld Email
eller til Jeanette Borg på jb@planenergi.dk
HUSK at påføre enten forbruger nummer
eller vejnavn og nummer på huset.

Skørping
vand

Vandværk

har

rent

Vandet fra vandværket er blevet undersøgt
for pesticider og andre skadelige stoffer i
henhold til Miljøstyrelsens anbefalinger.
Der er ikke fundet skadelige stoffer i vandet fra Skørping Vandværk, så vandet er
stadig
Rent, klart og velsmagende.

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

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

I år fremsender Skørping Vandværk aflæsningskort på mail, til de forbrugere der har
oplyst deres mailadresse til vandværket.

Vandværket ønsker alle en god jul
og et vandrigtigt godt nytår.

