Sådan aflæser & indberetter du vandmålerstanden 31.december ;
I din målerbrønd findes to stophaner og imellem dem en vandmåler. I den ene side på vandmålerskiven er
der et tælleværk, der viser hvor mange kubikmeter, din måler i alt har registreret, frem til aflæsningstidstidspunktet. Mekaniske vandmålere kommer i mange former og farver, som så meget andet, MEN fælles
for dem alle er, at de viser vandforbruget i kubikmeter på et lille tælleværk i glasvinduet. Herunder nogle
eksempler, hvor det tal der skal aflæses af dig som forbruger, er markeret med en rød firkant ;

Når du indberetter din målerstand, skal du oplyse ALLE 5 cifre i tælleren, så risikoen for fejl minimeres.
Hvis din måler f.eks. viser 331 m3, skal du skrive 00331, i din indberetning.
Sammen med din målerstandsaflæsning, skal du også oplyse dit navn og dit brugernummer således, at der
ikke skér forveksling eller opstår uklarheder. Hvis du benytter metode A., kan du se dit brugernummer.
Din måleraflæsning skal frem til vores kasserer Simon Fredslund Det kan ské på én af tre mulige måder ;
A. den nemme & sikre eller B. den kendte & mindre sikre eller C. den bøvlede ”analoge” ;
A. På hjemmesiden under ”De Tekniske Ting => Din Målerbrønd & Aflæsning => Måleraflæsning – find
din adresse” - udpeger du din adresse, logger ind og sender din aflæsning , eller ,
B. Send Målerstand, Navn & Brugernr. til kassererens mail ; simonfredslund@hotmail.com eller ,
C. Aflevér din aflæsning i kassererens postkasse, på et stykke papir, med målerstand, navn og adresse.
Vi foretrækker løsning A. , da den er sikker, entydig OG-OG kassereren får aflæsningen, på en direkte
anvendelig form ( => tidsbesparende  ).
OBS-OBS: I vinterhalvåret kan det forekomme, at der står vand i bunden af din målerbrønd – nogle gange
en del, hvis vejret har været meget vådt, i et stykke tid. Vandet må helst ikke stå så højt, at det rammer
måler og stophaner, da specielt stophanerne ikke så godt tåler denne belastning.
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