Meddelelse til Andelhaverne i Kagerup Andels Vandværk
Til bestyrelsen og ledelsen for GRIBVAND A/S SPILDEVAND
Kagerup 29/12 2010.
Efter at have fået henvendelser fra 25-30 rådvilde andelshavere tilsluttet Kagerup Andels
Vandværk, der står uforstående overfor Gribvand A/S´s aflæsningsbegæring pr. 31/12, har vi
meddelt dem, at vi som alle andre år, står for aflæsningsoplysninger om vandforbrug til
kommunen/Gribvand A/S Spildevand.
Vi sender til kommunen, med kopi til Gribvand A/S Spildevand, vores
aflæsningsresultater for 2010 i begyndelsen af 2011.
Da vi har erfaret, at Gribvand A/S Spildevand ikke sidste år har fået overdraget vores
oplysninger fra kommunen, fremsender vi i år disse i et anbefalet brev, og udbeder os kvittering
for modtagelsen.

Vi mener ikke det er nødvendigt at udfylde og returnere det kort der er

udsendt af kommunen, og bestyrelsen anbefaler at De ikke reagerer, på opfordringen til
aflæsning af vandmåleren, fra kommunen. Aflæsningsresultaterne er fordelt således, at hver
enkelt andelshavers forbrug i hele m3, er opgjort for perioden 01/09-2009 til 31/08-2010. Vi
mener, som vi aldrig har lagt skjul på, at jeres aflæsningstidspunkt er urimeligt, da 43% af vore
andelshavere har målerbrønde, som de umuligt kan komme til lige nu (kun 3 stk.
sommerhuse). Endvidere finder vi det utilstedeligt at pålægge andelshaverne et gebyr på 100
kr., hvis aflæsning ikke kan finde sted på grund af vejrliget. Kagerup Andels Vandværk har i alle
årene afleveret aflæsningsoplysningerne til kommunen, og det vil vi også gøre fremdeles. Det
er vandværkets pligt at sørge for aflæsning og vedligehold af målerudstyret, samt at meddele
den enkelte andelshavers forbrug til rette vedkommende, så for at nedsætte Gribvand´s
omkostninger skulle det vel være muligt, at I brugte vores oplysninger nu og fremover.

Vi har

den 29/12-2010 afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi har besluttet at anbefale vore andelshavere
følgende: Hvis den enkelte andelshaver ønsker en nøjagtig afregning af
spildevandsafgiften, kan den pågældende indsende sine oplysninger, men som ovenfor
anført, modtager kommunen årligt Kagerup Andels Vandværks aflæsningsresultater.
Med venlig hilsen og ønsket om et bedre samarbejde i det nye år
På bestyrelsens vegne Kagerup Andels Vandværk Bestyrelsen:
Finn Graff Larsen – formand, Torben B. Madsen – kasserer, Niels Jørgen Hansen – sekretær.
NB.: Denne tekst bliver lagt ud på vores hjemmeside Kagerup-Vandvaerk.dk

