VANDPOST #1 - d. 10. januar 2018.
”Vandpost #1” Rigtig godt nytår til alle, vi håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Dette er jo så, den første info-mail / ”vandpost”, fra dit vandværk efter, at vi har oprettet en
mailliste, ud fra de kontaktinformationer, som vi fik opdateret ultimo 2017. Vi håber således, at
denne mail kommer frem som tiltænkt.
MÅLERUDSKIFTNING : Som de fleste nok har bemærket, er det nu lykkes, at få
målerudskiftningen afsluttet. Som nogle også har bemærket, ”opdager man det ved”, at ens
målerstand lige pludselig, er markant lavere/anderledes, end hvad man kunne forvente. Derfor vil
vi næste gang der skal skiftes målere, lægge en lille målerstandsaflæsning i postkassen, med tallet i
den gamle måler.
Målerstanden på den gamle måler er dog på ingen måde ”gået tabt”, men er registreret således, at
en korrekt årsforbrugsopgørelse kan opstilles. Af hensyn til eventuelle private registreringer af
vandforbruget, vil den kommende årsopgørelse, blive suppleret med info om din målerstand ved
målerudskiftningen.
GENERALFORSAMLING : Dato’en for årets generalforsamling er : D. 20. februar 2018 kl.
19:30 på Skolen. Mere om dette, når vi nærmer os dagen. Bestyrelsen byder naturligvis på en øl
eller en vand på dagen, så vi håber igen i år, på et flot fremmøde J .
MÅLERAFLÆSNING : Husk, at det er sidste rettidige dag, på fredag d. 12.1.2018 for, at give
Ole O. tilbagemelding om din målerstand nytårs aftens dag ’17. Hvis det er nemmest for dig, at
maile aflæsningstallet til Ole O., kan dette ské på ; Ole_Fabienne@Yahoo.com De fleste har
allerede, afleveret tallet til Ole.
Hvis du har modtaget denne mail på en ”forkert” mailadresse, eller er der på anden måde, noget der
skal rettes i dine kontaktoplysninger, så giver du bare Lars Bo besked på mail, eller på mobiltelefon
20 32 11 15.

