Kaldred Ferieby Vandværk

Nyhedsbrev nummer 1 -2021
Kære alle brugere af Kaldred Ferieby Vandværk. Hermed nyhedsbrev nummer 1 fra
bestyrelsen. Vi har i den nye bestyrelse besluttet at udsende 4 nyhedsbreve om året.
Du sidder her med det første nyhedsbrev. Vi håber dette kan hjælpe til god
information, spareråd og indblik i driften af dit vandværk.
En særlig velkomst skal lyde til alle jer, der har købt hus i feriebyen. Der har i 2020 2021 været mange ejerskifter. Velkommen til og vi håber I bliver glade for at være
her i dette dejlige område.
•
•

Bestyrelsen holder 6 møder om året. Vi arbejder lige nu på et årshjul for
arbejdet gennem året.
Bestyrelsen har holdt 2 møder siden generalforsamling i maj 2021.

Vi har besluttet at igangsætte følgende:
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af investeringsoversigt for de næste 4 år. Denne plan
præsenteres på næste generalforsamling i 2022.
Salg af vores finske aktier. Vi har nærmest intet afkast.
Mindre vedligehold igangsat på vandværket (maling, lidt vedligehold
udvendig)
Fokus på serviceaftaler
Et tættere samarbejde med Kalundborg kommune er indledt. Vi har rejst en
del spørgsmål og er i god dialog. Mere om dette i næste nyhedsbrev.

Dialog med bestyrelsen:
Ønsker man dialog, er det via værkets hjemmeside. Her kan man skrive og få svar
på alt. Dette sikrer, at kommunikationen bliver registreret og man får svar på sine
spørgsmål.
Besøg hjemmesiden her: www.k-f.v.dk
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Uddannelse og kompetancer i bestyrelsen:
Værkets bestyrelse deltager i den fornøden kompetenceudvikling. Vi vurderer
løbende kursustilbud fra relevante udbydere. Vi har faste rådgivere som hjælper ved
diverse udfordringer. Disse rådgivere bistår bl.a vandværkets daglige vandpasser og
øvrige bestyrelse. Vores rådgivere har de kvalifikationer der er påkrævet.
•
•
•

Vi deltager i netværks møder og vandråd mm.
Vi holder os løbende ajour på lovgivning og regler.
Værket er underlagt tilsyn fra Kalundborg Kommune. Det er Kalundborg
Kommune der beslutter graden af tilsyn.

Gode vandspareråd fra Kaldred Ferieby Vandværk:

Det kan betale sig at spare på vandet. Både for miljøets skyld og for din
pengepungs skyld. Simple råd kan være med til at undgå vandspild og du kan
nedsætte din vandregning.
Håndvasken:
Luk for vandet, når du børster tænder, og monter en vandsparer på dine brusere og
vandhaner. En vandbesparende bruser bruger 6-10 liter vand pr. minut mod en
almindelig bruser med 10-20 liter vand pr. minut.
Badet:
Hvis du tager karbad, bruger du meget mere vand, end hvis du tager brusebad.
Også her kan du reducere vandforbruget, hvis du installerer en vandsparer på dit
blandingsbatteri og i dit bruserhoved. Luk for vandet når du sæber dig ind.
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Toilettet:
Brug et vandbesparende, lavtskyllende toilet. Ældre toiletter kan bruge op til 12 liter i
ét skyl. De fleste nye toiletter skyller med 3 eller 6 liter vand pr. gang. Løber vandet i
toilettet, øges vandforbruget endnu mere, end hvis vandhanen drypper. Derfor kan
det altid betale sig at holde øje med sine vvs-installationer.
Vaske og opvaskemaskine:
Vælg vaske- og opvaskemaskiner med lavt vandforbrug, A+++ mærke. Ældre
vaskemaskiner og opvaskemaskiner bruger både mere strøm og mere vand. Brug
spare programmerne i vaske- og opvaskemaskinen. Spring forvasken over i
vaskemaskinen, vask ved lavere temperaturer og brug spare programmerne.
Hold øje med dit vandforbrug:
Aflæs vandmåleren ofte og minimum 1 gang om måneden. Så opdager du vandspild
i tide, hvis du pludselig bruger unormalt meget vand, kan det hurtigt blive dyrt.
Pool:
Sørg for at have filter på dit have pool. Det er dyrt at udskifte vandet hver gang.

Målerbrønden
Husk at kig din målerbrønd efter med jævne mellemrum. Kig efter utætheder og
vand i bunden af brønden.
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Havevanding:
Havevanding bør ske med slange med god vandspreder på.
Husk at tjekke vejrudsigt inden du vander.
Husk, at vande efter solnedgang af hensyn til fordampning. Laveste fordampning
opnår du efter solnedgang.

Ferieby Vandværk
Besøg vores hjemmeside:
www.k-f-v.dk

Med ønsket om en fortsat lun og god sensommer siger vi på gensyn i nyhedsbrev 2
som kommer til oktober 2021.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Kaldred Ferieby Vandværk

