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JULEBREV fra Smidstrup Vandværk
Så er det igen tid til at sørge for, at der er lukket for vand og installationer er tømte, for at sikre at der ikke sker
frostsprængninger. Vandværket sørger for fjernaflæsning af målerne pr. 31.12.2017 i løbet af januar måned.

Takstblad for 2018
Takstbladet er vedlagt brevet/e-mailen og de gældende takster for 2018 fremgår heraf. Der har ikke været behov
for at justere det faste bidrag eller forbrugsbidraget. Bemærk, at der nu af note fremgår, at såfremt der er flere
husenheder under samme adresse, vil det faste bidrag skulle ganges med antallet af enheder. Der er herudover
justeret på anlægsbidrag og bidrag for etablering af målerbrønd.

Generalforsamling
På årets generalforsamling blev det gentaget, at vi må erkende, at vi har et ældre ledningsnet med risiko for
øget lækager og vandspild, såfremt vi lader stå til, hvilket er grunden til, at vi har indført den betingelse, at der
skal etableres målerbrønd senest ved ejerskifte - også ved arv/generationsskifte - dog med mulige følgende
undtagelser:
Såfremt der er en eksisterende målerbrønd tæt på skel i et trafiksikkert område, vil Smidstrup
Vandværks målerinspektør kunne give tilladelse til, at der ikke skal etableres ny målerbrønd.
Såfremt der er lagt nyere jordledning i PEH eller PEL fra forsyningsledning til sommerhus, og der før
dette er sat en målerbrønd, vil målerinspektøren ligeledes kunne give tilladelse til, at der ikke etableres
ny målerbrønd. En verifikationsopgravning kan være nødvendig og denne foretages af Smidstrup Vandværk
for forbrugerens regning.
Vi har i det forløbne år installeret 73 nye målerbrønde, hvilket er meget fint. Da man fra lovgivers side vil ændre
reglerne for, hvor hurtigt og hvor præcise oplysninger vi skal kunne videregive fra vandværket med hensyn til alle
vore ledninger inklusiv stikledningers placering fra 1.7.2022, har vi i regulativet for vandforsyningen indført, at
der senest denne dato skal være etableret en målerbrønd ved skel jævnfør ovenfor. Referat fra generalforsamlingen
er vedlagt.

Godkendelser
Takstblad 2018 og nyt regulativ er godkendt af Gribskov Kommune. Regulativet fra november 2017 er lagt på
www.smidstrupvand.dk og vil for de, der har behov kunne rekvireres hos administrationen.

Fortsat brevudsendelser
For at minimere vandværkets omkostninger til postforsendelser skal vi bede om, at I oplyser/opdaterer en
e-mailadresse ved at sende en mail til adm@smidstrupvand.dk. I må meget gerne oplyse det mobilnummer,
I vil kunne træffes på i tilfælde af ledningsbrud, så vi kan sende en SMS (begrænset til vores administrationstid).
Derudover har vi i bestyrelsen vedtaget, at der fortsat til de, der ikke har opgivet e-mailadresser, udover indkaldelse til generalforsamling, også vil få tilsendt referat med takstblad vedlagt.
Med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår
På administrationen og bestyrelsens vegne

Bernt Frydenberg
formand
Frederiksværkvej 59, Skærød, 3200 Helsinge - Tlf. 4831 8832 - adm@smidstrupvand.dk - www.smidstrupvand.dk - CVR 21513911

