Andelsselskabet
Torkilstrup-Lillebrænde
Vandværk
Nyhedsbrev:

d. 16. aug. 2014

Generalforsamling
I forbindelse med generalforsamlingen i slutningen af marts kom Anders Kappel og Edvard Traberg
i bestyrelsen i stedet for Merete Højrup og Niels Hansen, Tårup Skov og på et efterfølgende
bestyrelsesmøde besluttede en enig bestyrelse følgende: Formand: Edvard Traberg, næstformand:
Anders Kappel, kasserer: Helle Hansen, vandværkspasser: Kurt Johnsen, bestyrelsesmedlem:
Ragnhild Haagensen. 1. suppleant: Jacob Jensen, 2. suppleant: Niels Hansen, Sullerup
Hjemmeside: t-lvand.dk
Vi besluttede straks at få en ny hjemmeside, som skal være enkel og overskuelig. Vi vil så vidt
muligt bruge den til at informere ejere/forbrugerne om de generelle ting fra vandværket, og til at
fortælle om det akutte, der kan være. Hjemmesiden er i luften nu, og vi arbejder stadigvæk med at
gøre den endnu bedre
Fjernaflæste målere
De sidste målere er indkøbt. På nær nogle få store målere er de sat op i april- juni 2014
Vandværkets kortmateriale
Det er en stor opgave at holde vort kortmaterialet opdateret, men det er til gengæld vigtigt at vi har
kort, som vi kan stole på. Det har vi brug for, når der skal graves i forbindelse med brud, omlægning
af rør, stikledninger til nye forbrugere eller når andre f.x. Guldborgsund forsyning skal grave i vores
område. Og det du`r slet ikke at have kort, som man ikke kan stole 100% på. Derfor efterspørger vi
hele tiden troværdige oplysninger om vore rør og stikledninger, Ved alle opgravninger får vi tegnet
de nedgravede rør vi ser, ind på et kort, som vi afleverer til landmåleren. Han indtegner dem så på et
digitalt kort, som vi har adgang til. Kender nogen af jer til sikre og brugbare oplysninger om, hvor
der ligger rør og stikledninger, vil vi meget gerne vide det.
Vandspild
I flere år har det været et tema for TLV at nedbringe vandspildet. Der har faktisk været spildt op til
20% af det vand, der bliver pumpet op. På generalforsamlingen i marts, var det også et emne, der
blev talt meget om. Derfor har bestyrelsen besluttet, at det skal være et højprioriteret område at
finde evt. ledningsbrud.
For at finde brud på vore ledninger, kan vi lukke forskellige områder af ved vore stophaner. Og hvis
vi gør det om natten, kan vi måske se tegn på et overforbrug i mindre områder. I juni fandt vi et
stort overforbrug mellem Torkilstrup og Gundslevmagle, og ved søgning og opgravning gennem
nogle dage, fandt vi et ret stort brud, som formentlig står for over halvdelen af vores vandspild.
Betaling for forbrug af vand
TLV vil fremover afregne med ejeren af ejendommen. Det skyldes især det faktum, at det er ejeren,
der er ansvarlig for at vandforbruget betales. Og hvis der sker det at en lejer af én eller anden årsag
er væk, eller hvis lejeren oparbejder en meget stor gæld, som han/hun ikke kan betale, er det ejeren,
der står med det endelige ansvar. Ligesom ejeren skal betale for at få lukket op igen.
Fremgangsmåden bliver fremover sådan:
Hvis der ikke betales rettidigt, sender vi en rykker ca. 10 dage efter forfald. Rykkeren giver ca 3
ugers frist og et varsel om lukning. Hvis rykkeren ikke betales, lukker vi for vandet umiddelbart
efter forfaldsdagen. Ønsker ejeren at få åbnet igen skal denne betale alle omkostninger.
Ønsker en ejer, der har problemer med at betale for vandet, det, kan han/hun lave en betalingsaftale
med kassereren eller formanden. Overholdes den gensidige aftale ikke, lukkes der straks for vandet.
Mulighed for at sende e-mail
Det er blevet mere almindeligt for mange at kommunikere via e-mail, og TLV vil gerne have den
mulighed, som en hurtig og let måde at komme i forbindelse med vore ejere/,forbrugere. Derfor vil
vi bede ejeren om at sende os følgende oplysninger:

Adressen, hvor måleren står:
Ejerens navn og adresse:
Ejerens tlf.nr:
Ejerens e-mail:
Med venlig hilsen
Edvard Traberg
Formand for Torkilstrup - Lillebrænde Vandværk
Mobil telefon: 24953060 fastnet telefon: 54433338
E-mail: formand@t-lvand.dk

