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November /
December 2018

Forbrugerne skal selv
aflæse Vandmåleren
i 2018.

INFO om vandaflæsning
Vandværket beder venligst forbrugerne aflæse
og indberette målervisningen til vandværket

Kontor PlanEnergi, Jyllandsgade 1, Skørping
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
www.skoerpingvandvaerk.dk

Vandpriser for 2019
Vores takster 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.
Vi lægger op til en mindre prisstigning i
2019, da vi de kommende år får større udgifter til en ny kildeplads og overgang til elektroniske målere.
Taksterne offentliggøres på hjemmesiden,
når de er godkendt af Rebild Kommune.
www.skoerpingvandvaerk.dk

senest den 15. dec. 2018
Ved manglende aflæsning til vandværket,
skønnes forbruget, og der vil blive pålagt et
gebyr på 100 kr.

Aflæsningskort på E-mail
Igen i år udsender Skørping Vandværk aflæsningskort på mail, til de forbrugere der har
oplyst deres mailadresse til vandværket.
Tilmelding af E-mail:
Kan ske enten via hjemmesiden:
www.skoerpingvandvaerk.dk
under punktet Selvbetjening / Til- og afmeld
E-mail
eller til Jeanette Borg på jb@planenergi.dk
HUSK at påføre enten forbruger nummer eller
vejnavn samt husnummer. Husk også at give
besked, hvis du har skiftet mailadresse
Sidste år nåede vi op på ca. 80% af forbrugerne der havde oplyst deres mailadresse. Vi håber i år at nå endnu højere op.
Som en tilskønnelse hertil udlodder vi 3x3 fl.
rødvin til 3 forbrugere, som har oplyst deres
mailadresse inden nytår.
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Procedure ved akut ledningsbrud eller forsyningssvigt.

NYT – NYT
Nye elektroniske målere

Indenfor normal arbejdstid kontakt
Søren Alstrup Nielsen, PlanEnergi på tlf.
9682 0401.
Udenfor normal arbejdstid kontakt Erling
Olsen VVS, tlf. 2087 3869 / 4078 6072

Skørping Vandværk er i gang med at udskifte
selvaflæsningsmålerne til elektroniske målere. 300 forbrugere får nye målere i 2018 og i
2023 forventes alle gamle målere at være
udskiftet med elektroniske målere.
Alle forbrugere skal i 2018 stadig indsende
aflæsningskort.

Mød os på Facebook
Skørping Vandværk har fået sin egen Facebook side. Her vil der blive orienteret om
driftsforstyrrelser og nyheder. Gruppen kan
IKKE benyttes til debat.

Samarbejde om måleraflæsninger

Fra 2019 vil vandværket aflæse elektroniske
målere i december. Forbrugere med elektroniske målere vil modtage et brev, hvori
det fremgår, at disse forbrugere ikke længere skal indberette deres vandforbrug til
vandværket

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

HUSK altid selv at holde øje med vandforbruget, ved at aflæse måleren jævnligt.
I de nye elektroniske målere er det kun de
sorte tal der skal aflæses.

Derfor skal der igen i år indberettes måleraflæsning til både Skørping Vandværk og Rebild Vand & Spildevand.

Kontrolprogram

Vandværket er sammen med de øvrige vandværker i kommunen i god dialog med Rebild
Vand & Spildevand, og vi forventer, at der i
løbet af 2019 kan indgås en aftale omkring
måleraflæsninger og samarbejde i øvrigt.

Myndighederne stiller stadig større krav til
omfanget af kontrolprøver på vores vandkvalitet, både ved prøveudtagning på vandværkerne og ved prøveudtagning på taphaner
ved udvalgte forbrugere.
Vi har valgt at følge Danske Vandværkers
anbefalinger omkring test for nye stoffer,
også selv om dette endnu ikke er lovbestemt, så vi kan agere i tide.

Ny kildeplads

Vandets håndhedsgrad

Vores drikkevand er truet. Vi har måttet
trække vores boring på Hanebakken ud af
produktionen på grund af pesticidforurening,
og vi kan se, at vores nyeste boring på Hanehøj også har en begrænset levetid. Vi søger
derfor efter en ny kildeplads med god vandkvalitet. Vi har lavet aftale med en lodsejer
ved Fræer omkring vandboring og allerede i
år, vil der blive udført undersøgelsesboring
for at klarlægge, om vi har vandmagasiner
med god vandkvalitet i tilstrækkelige mængder.

Hårdheden er omkring 9 – 12odH, det svarer
til middelhårdt vand.
HUSK - Vaskemaskine og opvaskemaskine
skal doseres efter hårdhedsgraden på vandet.
God jul og et rigtigt godt og vandsikkert nytår til alle vandværkets
forbrugere.

