Hej alle sammen.
Da jeg lige var inde og kigge på de opslag som GV har lavet, så faldt jeg over denne
vigtige skrivelse.
Den fortæller i korte træk, hvorfor at der skal udskiftes vandrør, og hvilken melde pligt
man har, hvis man selv sørge for at få lavet gravearbejdet på egen grund.
Hvis man får lavet en ny rørføring af vandforsyning, så skal dette meldes til
byggesagsarkivet, hvorved at alle i fremtiden kan finde oplysninger om, hvor der ligger
nedgravet ledninger på jeres matrikel.
Det er jo de samme oplysninger som Merkur efter spørger nu, hvor de skal ned og
grave, i forhold til erstatnings ansvar ved overgravet rør / ledninger !!
Læs derfor gerne denne skrivelse igennem...
Efterhånden som Merkur bliver færdige med opsætning af målebrønde, så har hver
husejer 14 dage til at få tilkoblet vand til den nye målebrønd, og flyttet sin vandmåler ud
i brønden.
Efter de 14 dage, vil Greve Vand begynde at lukke ned for de gamle rør, og dermed vil
man kunne opleve at få lukket for vandet, hvis man ikke er informativ til GV, at man ikke
kan nå at få det lavet til tiden.
Dette vil igen ikke have noget med fællesskabet i grundejerforeningen af gøre, men
ganske enkelt den enkelte ejers eget ansvar i, at blive opkoblet til den helt nye
vandledning.
Alle spørgsmål til egen grunds tilslutning, henvises til Greve vand, eller Merkur.
Kontakt oplysninger er sendt ud tidligere.
Til stor glæde, så er de kommet godt for start, og er begyndt at være lidt foran den først
udsendte arbejdsplan.
Følg det opdaterede skema på GV siden, eller links fra PP siden.
God vinterferie til dem, som vil kunne nyde en uges fri i næste uge
Anders Toft fra Merkur, holder også ferie i uge 8, hvorfor at man vil kunne opleve at
opkald ryger videre til en anden (måske Tim) eller ikke bliver svaret ??
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg i nogle mail har fået stavet Merkur med C og
ikke med K
Dette skal jeg beklage og skal nok huske det fremadrettet
Mange hilsner
Anders Peterson

