Informationsbrev til Holtug Vandværks forbrugere, november 2018.

Siden sidste omdelte information til Holtug Vandværks forbrugere, hvor en af informationerne var
at bestyrelsen var blevet pålagt - af Stevns Kommune - at forsyne Holtug Vandværks forbrugere
med vand fra Store Heddinge Vandværk, er der ingen ændring sket i dette forhold – vand til Holtug
Vandværks forbrugere kommer stadig fra Store Heddinge Vandværk og Holtug Vandværk er sat på
”stand by”.
Derfor også en påmindelse om at denne information fra sidst stadig er gældende: vandet fra Store
Heddinge Vandværk er blødgjort og derfor oplyser Store Heddinge Vandværk på deres
hjemmeside følgende gode råd og anbefalinger til forbrugerne: at man skal omstille
opvaskemaskinens hårdhedsgrad til 10 dH. (Desuden bør man indledningsvis afkalke alle
apparater med varmelegemer vaskemaskiner, kaffemaskiner, elkedler, m.m.) ligesom brusere,
perlatorer og filtre bør afkalkes på traditionel vis, alt sammen for at sikre en god start med blødt
vand). Det er desuden vigtigt at nedsætte forbruget af sæbe og shampoo med ca. en tredjedel,
men læs i øvrigt brugsanvisningen på sæbe pakningen.
En anden information fra sidst var at, bestyrelsen arbejdede på at frembringe et
beslutningsgrundlag, til brug ved en ekstraordinær generalforsamling, der skulle beslutte hvordan
fremtiden skal se ud for Holtug Vandværks forsyningsområde.
Når bestyrelsen var klar med sine anbefalinger, ville en indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling blive udsendt pr. brev, eller omdelt, til hver enkelt forbrugers postkasse.
Bestyrelsen har dog fundet det lidt mere komplekst end forventet at frembringe et sådant
beslutningsgrundlag og ikke mindst en anbefaling til beslutning. Derfor er indkaldelse, fra
bestyrelsens side, til en ekstraordinær GF sat på "hold".
VIGTIGT: til brug for beslutningsgrundlaget har bestyrelsen brug for at vide hvilke af Holtug
Vandværks forbrugere, der har en målerbrønd og hvilke der ikke har (vandmåleren er så monteret
inden døre).
Venligst send en mail til: b.j@email.dk, ring besked til: 40200167 eller læg besked i postkassen hos
kassereren Birthe Jensen på Holtug Linievej 41, med oplysning om I har en målerbrønd eller ikke
har en målerbrønd.
Hvad vi til gengæld ved er at vi pt. opkræver kr. 3,75 pr. m3 vand og køber det i Store Heddinge for
kr. 12,24 pr. m3 (inklusive prisen for afkalkning). Det er naturligvis uholdbart og derfor vil
kubikmeterprisen for vand - efter aftale med Stevns kommune - blive ændret, så den matcher
indkøbsprisen. Denne ændring af takstbladet for 2019 træder i kraft fra 1/1 2019 og vil således
fremgå af opkrævningerne der sendes ud sidst i marts 2019.
Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne
John Tange
Formand Holtug Vandværk

