VERUP VANDVÆRK - OKTOBER 2021
Ved generalforsamlingen i Maj 2021 fik Verup Vandværk ny bestyrelse. Vi har siden afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt et
overleveringsmøde med den tidligere bestyrelse, hvor vi benyttede lejligheden til at takke dem for deres store arbejde
igennem årene med en lille erkendtlighed.
Udover at varetaget den daglige drift, har vi brugt de seneste måneder på; at lave en ny hjemmeside, opdatere vores
beredskabsplan, digitalisere vores arbejdsgange, flytte adressen til vandværkets reelle adresse på Verupvej 60, samt
sætte os ind i, hvad det kræver at drive et vandværk som vores.
Derudover er nedgravningen af den nye forsyningsledning til Niløse færdigmeldt. Arbejdet er forløbet planmæssigt, men
forsyningsledningen er blevet ca. 100 meter længere end beregnet. Ledningen er ikke tilsluttet, men er foreløbig blot
klargjort, så det kan gøres, hvis vi får brug for forsyninger af vand udefra i fremtiden.
For at medlemmerne altid kan komme i kontakt med os har Verup Vandværk nu fået sit eget telefonnummer.
Dermed vil der som udgangspunkt kun være et nummer du skal ringe til, hvis du akut har brug for hjælp eller hvis der er
problemer med vandforsyningen

RING 71 99 55 17
- så sørger vi for at der bliver viderestillet til den fra bestyrelsen, der er på ’vagt’.
Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde eller behov for at komme i kontakt med os i øvrigt, så skriv til vores nye mail:
kontakt@verupvand.dk

E-MAIL SERVICE

PFAS VÆRDIER

For at sikre at vi hurtig kan kontakte vandværkets
medlemmer, har vi besluttet at oprette en mailingliste.

Der er i den seneste tid blevet talt en del om problemer
med PFAS værdierne i drikkevand.

Mailinglisten benyttes primært til at udsende varsler om
lukning for vand i forbindelse med reparationer, varsling
af vandaflæsning, indkaldelser til generalforsamling,
samt andre vigtige nyheder fra vandværket.

Vi har ingen grund til at formode at der er risiko for
PFAS forurening i Verup, da der hverken har ligget tøjeller møbelindustri ej heller været brandøvelsesplads i
nærheden. Vi er i tæt kontakt med Danske Vandværker
samt Sorø Kommune og følger naturligvis deres
anbefalinger.

Udover at være en service til vores medlemmer vil det
også være en aflastning for bestyrelsen.
Vi håber derfor på stor tilslutning til denne nye e-mail
service.
Indsender du din vandaflæsning via vores hjemmeside,
vil du automatisk blive tilmeldt vores nye mailingliste,
medmindre du selv vælger det fra.

Bestyrelsen holder sig orienteret om sagen og såfremt
der sker ændringer eller nye tiltag, vil I få besked via
vores nye e-mail service.
I vil naturligvis også altid kunne finde oplysningerne på
hjemmesiden. Her vil I også kunne læse mere om
problematikken, med link til Danske Vandværker’s
oversigt over fund af PFAS

HUSK AFLÆSNING AF VAND SENEST 5. NOVEMBER
Indberet din vandaflæsning via www.verupvand.dk & bliv samtidig tilmeldt vores e-mailliste

Ved indsendelse af din vandaflæsning via formularen på hjemmesiden tilmeldes du automatisk vores mailingliste.

