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Vandmålerne skal udskiftes til en ny Generation
Vandmålerne har nu siddet i 9 år og er derfor tjenlige til udskiftning.
Målerne bliver fremover elektroniske og data derfra vil blive opsamlet 
automatisk via antenne eller driveby løsning.
Så fremover aflæses målerne ca. hver 3 måned og der vil ikke være behov for 
den årlige selvaflæsning. I har dog stadig selv ansvaret for at holde øje med 
Jeres vandforbrug og evt. utætte installationer. Der er en læk funktion i den 
nye måler. Brugsvejledning udleveres ved montage.

Udskiftning
Hvordan skal det foregå ?
Opgaven med udskiftningen har vandværket overdraget til Gærup VVS, som 
vil komme forbi så vidt muligt i henhold til nedenstående tidsplan.
Ring gerne og lav en aftale med VVS-montør Vagn Hansen på tlf. 30 69 
87 21
HUSK - Måleren skal være let tilgængelig, således at den er nem at udskifte. 
Er måleren vanskelig tilgængelig, eller er der fejl ved installationen, vil de 
blive bedt om at få egen VVS-installatør til at rette fejlen så måleren kan 
monteres, eller man kan lave en aftale med vores installatør og få det 
udbedret med det samme.

Betaling
Hvem skal betale for måler og installation ?
Levering og udskiftning af vandmåler betales af vandværket. Hvor der er fejl 
ved installationen, defekte kuglehaner ved måler skal de selv betale for 
ændringerne.
Ønsker de yderligere oplysninger er de altid velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
Tidsplan
Uge 43– 44 Vesterballe, Multoften, Udenbyvej, Møllevej/bakken, Smedetoften, 

Snedkervej, Tygsbjergvej, Præstegårdsgyden, Søren lundsvej, 
Skolevej.

Uge 45- 46 Hornelandevej, Almarksvej, Bønnelandsvej, Horne Strandvej, 
Degnevej, Egsgyden.

Uge 47– 48 Hornegyden, Nørreballevej, Perlestræde, Sinebjergvej, Åsegyden.

Uge 49– 50  Kirkevej, Kirkeballe, Bytoften, Lillemarksvej, Pindsvinevej og 
opsamling.
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