Hej alle medlemmer.
Jeg havde et møde i går med Greve Vand, sammen med en anden beboer.
Vi havde et godt møde på 2 timer og her kom der en masse på bordet.
Vi har fået en foreløbig arbejdsplan, som man vil kunne forholde sig til, men rettelser i
løbet af projektet, vil ske på Greve vans hjemmeside.
Når det er sat op, vil vi modtaget et link fra dem, som vi vil lægge op på vores hjemmeside,
og så vil man kunne følge med løbende, da vi ikke vil kunne opdatere vores info, i samme
tempo, som de rette på deres side.
Når man er blevet kontaktet af Mercur VVS, så aftaler man men en placering af ny
målerbrønd.
Man kan så vælge at bruge et tilbud fra Mercur, eller finde en anden VVS, til at løse
opgaven.
Det står jer frit for vælge, men Mercur vil lave målerbrønden, da det er den opgave, som
de har fået af GV.
-----------Mange har spurgt på FB, om man ikke kan bruge de gamle rør.
Men udfordringen med dette, er at der ligger PVC rør i hovedledningen, som de udskifter
til PEL rør.
Mange har PVC rør liggende i haverne, men der er også mange som har PEL rør, om de
kan måske genbruges, alt efter hvorfra der kommer en ny brønd.
Men da alle huse, har deres egen plan, vil vi henvise til kontakt med vandværket, da de vil
kunne fortælle mere præcis om de enkelte grundes placering og arbejde.
---------------Nogle har desuden fået lavet en målerbrønd i haven, men denne vil med stor
sandsynlighed blive flyttet om til ny placering, så de ligger ude ved skel ved P-pladserne.
Men igen, så skriv til Mads fra Vandværket, også vil han kunne hjælpe med jeres sag.
----------------Som i alle måske ved, så er arbejdet allerede startet op på Margrethe Alle, og de er i gang
med indboring til de 2 første gårde (1 - 15 + 2 - 14)
Jeg sender en plan med ud, og så afventer vi yderligere info fra GV.
Jeg håber at dette giver lidt ro i maven, og at vi kan se fremad imod et forår med en masse
arbejdende folk, i vores område.
Der vil komme nyt løbende, som info tilgår os i bestyrelsen.
-----------------

Ved kontakt til Greve Vandværk kan man skrive til Mads Normand
Petersen: np@grevevand.dk
----------------Mange hilsner
Anders Peterson

