Dåstrup Vandværk A.m.b.A.
Orientering foråret 2019
Kære forbrugere.
Administrator Finn Rasmussen, Hannavej 4, 4619 4125 forestår medlems- og
Bestyrelsen skal årligt præsentere en række informationer for vandværkets
målerregistrering, opkrævninger samt bogføringen og udarbejdelse af
forbrugere. Dette sker primært via Dåstrup Vandværks hjemmeside, men en
årsregnskabet.
papirkopi vil blive uddelt til forbrugere, som ikke har meddelt os en email-adresse.
Giv os din mail-adresse
BESTYRELSENS ADRESSER:
Navn, adresse
Telefon
Af praktiske årsager vil vandværkets bestyrelse meget gerne kunne
Funktion
kommunikere hurtigt og simpelt med vandværkets forbrugere, f.eks. i særlige
Formand
Erik Kristoffersen,
4642 0262
nødsituationer (vandlukning, svind, forurening el. lign.). Vi har nu mere end 430
Svenstrupvejen14
2555 1121
e-mailadresser, men vi mangler stadig ca. 40. Derfor skal vi kraftigt anmode dig
Næstformand
*)
Sune Hitz
5365 7372
om at meddele os din mail adresse, hvis du ikke allerede har gjort det.
Bueager 1
Send en mail til daastrupvand.adm@gmail.com.
Kasserer
Niels Chr. Andersen,
3061 4004
Østervang 14
Opkrævning
Sekretær
Kim M Nielsen,
4027 8723
Henriettevej 8
Årsopgørelse 2018 (1.nov.2017-1.nov.2018) samt opkrævning af a’conto
Driftsleder/bestyrelsesmedlem
Arne Christiansen
2196 2292
driftsbidrag for 1. halvår 2019 blev udsendt i februar måned eller fremgår af
Henriettevej 5
betalingsoversigten fra Nets (PBS) pr. 1. marts 2019.
Bestyrelsesmedlem
*)
Jørn Bruun Rasmussen
2967 9182
Sø Svenstrup Byvej 17
Bemærk: Sidste rettidige betalingsdato er den 1. marts hhv. 1. september.
Bestyrelsesmedlem
Henrik Jørgensen,
4095 6546
Martsopkrævningen er gennemført, næste opkrævning udsendes i august til
Kirstenvej 4
betaling pr. 1. september.
Husk at gemme betalingsoversigt /opkrævning pr. 1.3.som viser årsopgørelsen
Ved
for 2018.
*) Ring til Jørn eller Sune hvis der ikke er vand.
Ved driftsforstyrrelser, ledningsbrud m.v. kontaktes driftsleder Arne Christiansen,
telefon 21962292 eller formand Erik Kristoffersen 25551121.

Takstblad for 2019 findes på hjemmesiden (se Årsrapport 2018 bagerste side) og
udleveres gratis ved henvendelse til kassereren eller kan hentes på hjemmesiden
daastrupvand.dk (http://daastrupvand.dk/takstblad).
Er der spørgsmål, bedes vandværkets administrator kontaktet (telefon 46194125
eller mail = daastrupvand.adm@gmail.com).
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Opkrævning via Nets (PBS) - automatisk betalingsservice:

Vandmåler / måleraflæsning:

Vandværkets opkrævning af driftsbidrag kan betales via automatisk
betalingsservice. Og dermed kan gebyret for indbetaling i banken spares. Hvis du
ikke allerede har tilmeldt dig automatisk betalingsservice, så gør det nu.
Vandværket opkræver et gebyr på 50 kr. for manuelle betalinger.
Udfyld tilmeldings-kuponen på girokortet eller kontakt dit pengeinstitut, så bliver
fremtidige betalinger gennemført automatisk og rettidigt.
Oplysninger til brug for tilmelding til automatisk betalingsservice:
PBS-nr.: 03067580
Deb.gr.nr.: 00001
Forbrugernr.: findes på din opkrævning

Aflæsning af vandmåleren foretages pr. 1. november, næste gang den
1.november 2019. Da alle forbrugere har Kamstrup vandmåler, foretages
aflæsningen af vandværket.
Målerens udvisende den 1. i måneden kl. 00.00 gemmes i måleren og anvendes
til afregningen. Så vil du kende tallet, så aflæs din vandmåler den 1.november.

Forbruger-information:
I forbindelse med nyanskaffelser af vaske- eller opvaskemaskiner efterlyser
forbrugere jævnligt information om vandets hårdhed. Vi kan oplyse, at jævnfør de
gennemførte vandanalyser ligger hårdhedsgraden i Dåstrup vandværk på 8 - 10.

I lighed med tidligere år har nogle forbrugere i det forgangne år oplevet at deres
vandmåler er ”løbet løbsk” på grund af brud el. lign. – eksempelvis på
jord/stikledningen eller værre under selve huset (forsikringssag).
Et godt råd: Følg løbende med i dit vandforbrug og aflæs dit forbrug på
vandmåleren minimum èn gang månedligt. Men gerne hver uge. Er forbruget
for et almindeligt parcelhus over 150 m3 pr. år eller over 50 m3 pr. person i
husstanden, kan der være et problem i form af svind, brud el.lign.
Kontakt derfor altid vandværket hvis du er i tvivl.

Ejerskifte og flytteafregning:
Vandværket udarbejder generelt ikke flytteafregning/flytteopgørelse ved salg af
ejendommen. Mellemværende mellem sælger og køber må derfor indgå i
refusionsopgørelsen - se dog mere på vandværkets hjemmeside,
HUSK at orientere vandværket om ejerskiftet samt at slette betalingstilladelsen i
Nets (PBS), så den nye ejer kan tilmelde sig - og du undgår næste opkrævning.
Vandværket kan ikke slette din tilmelding.
Send evt. en mail til daastrupvand.adm@gmail.com og oplys navn/e-mail på ny
ejer.
HUSK AT DU BETALER EFTER MÅLERENS VISNING.
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Driftsbidrag m.v. 2019:
NB: Udskiftning og ombytning af vandmåler foretages af vandværket - og derfor
af vandværkets VVS-installatør.
Måleren registrerer informationer, som kan aflæses via "øjet" på måleren. Kontakt
derfor vandværket, hvis du har brug for ældre målervisningsinfo.
Vi aflæser p.t. hver måned af hensyn til det store vandspild, som vi gerne vil følge
tæt. Registreres der alarmer på din måler vil du blive kontaktet.
Vandingsforbud:
Vand er blevet en ret dyr råvare, og noget som vi alle skal passe på.
Vandværkets bestyrelse skal gøre opmærksom på, at der er generelt
vandingsforbud i Roskilde Kommune. Det er tilladt at vande med håndført slange
eller vandkande. Forbuddet mod havevanding gælder hele året, der må ikke
vandes græsplæner. Vanding med turbine er ikke tilladt.
Der henvises til Roskilde Kommune / Natur og Miljø’s hjemmeside.
(www.roskilde.dk. ). Se link på vandværkets hjemmeside: (daastrupvand.dk)
..spar på vandet (http://daastrupvand.dk/spareraad-vand-koster-penge).
Badebassiner - sommersæson - kraftig henstilling:
Som sikkert mange ved, er det populært at opstille badebassiner hjemme i haven i
sommersæsonen.
Men – for vandværkets almindelige forbrug kan dette give problemer. Fyldes der
blot 10 sådanne bassiner op i varme perioder, eksempelvis med 10 m3 pr. bassin,
er der risiko for, at vandværket ikke kan levere brugsvand til almindeligt forbrug.
Derfor henstilles at sådanne bassiner fyldes op om natten og ikke i
weekenden.

På generalforsamlingen den 27. marts blev budget og takstblad for 2019
vedtaget:
Fast afgift: * pr boligenhed/ejendomsenhed:
* Forbrug under 300 m3
kr.
950 pr. år
* Forbrug > 300 og < 600 m3
kr.
1900 pr. år
* Forbrug > 600 m3
kr.
2850 pr. år
Variabel afgift:
kr.
9,50 pr. m3
Grøn vandafgift + bidrag drikkevandsbeskyttelse kr.
6,37 pr. m3
Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %
Rykkergebyr: 100 kr. Bemærk - kun én rykker inden lukkebrev.
Øvrige gebyrer m.v. - se takstbladet
Vandspild på ledningsnettet (eller på din ejendom).
Vandværket har også i år haft et større forbrug end forventet, og desværre er
svindet på ledningsnettet p.t. over de accepterede 10 %.
Vi vil fortsat bede alle om at være opmærksomme på deres forbrug og de
indendørs installationer. Et toilet der er utæt og løber mere eller mindre hele
tiden, vil på årsbasis kunne give et ekstra vandforbrug på op til 400 m3 eller
mere. Se priseksempler på vores hjemmeside (Information –/ Så meget koster
vandspild.
Det er meget vigtigt, at du jævnligt vurderer dit vandforbrug og holder øje med
dine vandinstallationer, og i denne forbindelse meget gerne også tager et kig på
din vandmåler samtidig. Hvis der ikke er et kendt vandforbrug på din ejendom,
skal pilene i venstre side/venstre vindue ikke kunne ses (er der bevægelse i form
af løbende "trekanter" - er der et forbrug på måleren).
Hvis det er tilfældet, så er der en utæthed, som kan give store omkostninger, ikke
mindst i relation til spildevandsafgiften.

Forbrugerinfo 2019 - 3

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.
Under målervisningen på din vandmålere vil en alarmtekst også vise, at der er en
utæthed på din ejendom.
Såfremt du konstaterer problemer i nærheden eller på din ejendom, bedes du
underrette vandværkets bestyrelse på telefon 2196 2292 (driftsansvarlig) eller via
mail = daastrupvand.a@gmail.com.

HUSK:
Du kan finde informationer om din ejendom på Roskilde Kommune’s
hjemmeside – Din Kilde (www.roskilde.dk). Du skal her logge på med NemID
og så kan du se din gamle byggesag og meget andet.
Og endnu en gang - brug meget gerne vandværkets hjemmeside:

Motionering af sektionsventiler:
Bestyrelsen motionerer 2 gange årligt alle vores 59 sektionsventiler. Ventiler som
kan lukke af for dele af vores forsyningsledningsnet. Det betyder at medlemmer af
bestyrelsen ses på gade og vej, men også nogle steder på privat ejendom, for at
finde og motionere ventilen. Samtidig er der en kortvarig afbrydelse af
vandforsyningen, uvarslet. Motioneringen finder normalt sted i april/maj hhv.
sept/okt.
Lokalisering af din stophane – lækagesøgning
Når en lækage på ledningsnettet (eller på din ejendom/din stikledning) skal
lokaliseres, er den enkleste metode at lytte med en spindelmikrofon på alle kendte
punkter, det være sig stophaner, målerbrønde og brandhaner. Derefter bruges
sporgas og andre tekniske metoder, som vi skal købe af en ekstern leverandør.
For at kunne lytte på en stophane, kræver det naturligvis at den er synlig og
tilgængelig. Desværre har det vist sig, at stophanerne hos en del forbrugere er
mere eller mindre gemt under fliser eller i buske og hække - eller slet ikke kan
findes.
Sådanne placeringer besværliggøre og fordyrer lækagesøgningen, hvorfor
bestyrelsen opfordrer til, at du gør en indsats for at fritlægge din stophane,
således at den bliver synlig og let tilgængelig. Giv os en melding om, at du har
fundet stophanen, så vi kan få den indmålt med GPS på vandværkets ledningskort.
Er der behov for nye dæksler, eller anden information, er man velkommen til at
kontakte bestyrelsen.

daastrupvand.dk
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