Information om udskiftning af vandmålere
Væggerløse Vandværk klarer aflæsningen.
I løbet af det første halvår af 2021 vil alle vandmålere under Væggerløse Vandværk
blive udskiftet. De nye vandmålere kan fjernaflæses. Det betyder, at du ikke fremover
behøver at aflæse og indberette dit vandforbrug. Vandværket får alle aflæsninger via
netværket. Men måleren har også et display, så du selv kan følge dit vandforbrug.
Hvornår bliver din måler udskiftet?
Efter planen starter udskiftningerne i januar 2021. Vi forventer, at det vil tage ca. et
halvt år at udskifte alle målerne. Datoen for udskiftning af din måler kan først siges
nogle få dage før vi kommer. Du vil blive kontaktet af en montør fra Rygaards VVS &
Klimateknik ApS (tlf. 24 40 48 18), som forestår udskiftningerne. Han vil
meddele, hvornår han kan være hos dig. Det er vigtigt, at du eller en anden myndig
person er til stede, når montøren er der.
Lever din nuværende måler op til reglerne?
Hvis du er i tvivl om din nuværende installation lever op til Væggerløse Vandværks
regler og krav til VVS-installationer og målermontering, opfordrer vi dig til at kontakte
en VVS-montør, som kan gennemgå og eventuelt udbedre installationen.
Dette er vigtigt. Hvis forholdene ikke er i orden, kan montøren ikke udskifte
måleren, og du må booke en ny tid.
Er din nuværende måler placeret lodret?
Det kan blive nødvendigt at foretage mindre ændringer i rørføringen omkring din
måler, hvis den er monteret lodret. Er den ellers korrekt opsat, afholder Vandværket
udgifterne til ændringerne.
Husk: Det er dig som forbruger, der har ansvar for at din udendørs
stophane er synlig og tilgængelig. Der kan blive brug for den, hvis der
f.eks. er fejl på den indvendige kuglehane ved vandmåleren

Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på, inden vandværkets montør
kommer på besøg for at skifte din måler:
1. Der skal være en myndig person (over 18 år) til stede under besøget
2. Ventilen foran din måler skal kunne lukkes, da der skal lukkes for vandet, mens
måleren udskiftes.
3. Der skal være uhindret adgang til måleren, og der skal være plads nok til
udskiftningen under brug af værktøj.
4. Reparationer, som viser sig nødvendige under monteringen af den nye
vandmåler, vil blive faktureret direkte til dig.
5. Du skal sikre, at den udendørs stophane er synlig og tilgængelig. Hvis der er
fejl på den indvendige kuglehane ved vandmåleren, kan det blive nødvendig at
lukke ved den udendørs stophane.
Væggerløse Vandværks bestyrelse:
Formand: Mogens Hemmingsen
Næstformand: Steen Andersen
Sekretær: Jesper Larsen
Medlem: Carsten Kragh
Medlem: Torben Hauerslev
Vandværkets tilsynsførende: Torben Hauerslev
Kontakt til vandværket:
Akut på ledningsnettet: Ring til tlf. 54 17 79 77
Ikke akut: Send en mail til Formand@vglvand.dk

