Målerbrønden
Det er vigtigt, at du selv holder målerbrønden fri
for tildækning af planter, jord mm. I perioder med
meget nedbør kan nogle brønde fyldes med vand,
så dækslet løftes op. Det er derfor en god ide, at
lægge en tung genstand ovenpå låget.
Når der er risiko for frost, bør du lukke for vandet
i målerbrønden. Benyt afbryderen efter måleren.
Det er vigtigt, da måleren ikke må være tør.

Overvågning og kontrol
Bestyrelsen overvåger dagligt, hvor meget vand
der udpumpes. Henover året varierer det daglige
forbrug mellem cirka 2m3 og op til 35m3. Ved et
unormalt stort forbrug gennemfører bestyrelsen en
ekstraordinær aflæsning af målerne for at finde frem
til eventuelle lækager eller brud. Hvis vi finder lækager eller brud i din installation, lukker vi for vandet
i målerbrønden, og vi kontakter dig.
Odsherred Forsyning er driftsansvarlig og tilser
vandværk og ledningsnettet jævnligt.

Bestyrelsen
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Johannes Hecht-Nielsen, medlem
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Arne Cederholm, medlem
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Lisbeth Helkiær, suppleant
Bøsserup Høj 10
Mobil 24 23 19 25, suppleant2@bosserupvv.dk

Kommunen fører kontrol med vandværkets installationer og værkets ”sundhedstilstand”. Herudover godkender kommunen hvert år Takstbladet
med hensyn til anlægs- og driftsbidrag.
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www.bosserupvv.dk
www.facebook.com/bosserupvv

Redigeret 9. august 2022

DONS Lab tager efter en fastlagt plan prøver at
drikkevandet og analyserer derefter vandet både
fysisk, kemisk og bakteriologisk.
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Bøsserup Bakke 5
4500 Nykøbing Sj
www.bosserupvv.dk

Bøsserup Vandværk a.m.b.a
Bøsserup Vandværk a.m.b.a. blev stiftet den 29.
august 1968, og selve vandværket blev indviet den
5. september 1969.
Vandværket leverer i dag rent drikkevand til 155
andelshavere i de to områder Bøsserup Huse og
Bøsserup Mark, som omfatter adresserne Bøsserup
Bakke, Bøsserup Huse, Bøsserup Høj, Strandparken, Bøsserup Strand, Bakkevænget, Bøsserup
Mark, Bøsserup Vænge, Bøsserup Eng og Trindhøjen.
Vandet henter vi fra to boringer. Den ene ligger
på Trindhøjen og den anden, hvorfra det meste af
vores vand kommer, ligger på selve vandværksgrunden på Bøsserup Bakke.

Generalforsamling
På generalforsamlingen 29. maj 2022 blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, så Odsherred Forsyning
AS kan overtage Bøsserup Vandværk a.m.b.a. med
udgangen af 2021.

Måleren er elektronisk og displayet ser sådan ud:

SMS-service og Facebook
Bøsserup Vandværk tilbyder en SMS-service, hvor
vi giver dig besked, hvis der er driftsforstyrrelser på
vandværket. Du finder den på vandværkets hjemmeside: bosserupvv.dk/sms-service
Vi er også på Facebook, hvor vi har siden
www.facebook.com/bosserupvv. Giv os et like
eller følg os. Så får du besked om nyheder, begivenheder og driftsforstyrrelser på vandværket.

Formål
Selskabets formål er, i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende vandforsyningslov og
det af Odsherred Kommune fastsatte regulativ, at
forsyne ejendommene inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til
lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og
nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål
samt deraf afledte forhold.

Måleren

Måleraflæsning og takstblad
Bestyrelsen aflæser målerne med dit årlige vandforbrug omkring 1. oktober. Årsforbruget fremgår
af regningen, som du betaler i januar måned. I juli
betaler du for et halvt års a conto forbrug baseret
på det foregående års forbrug.
Vi fremsender årsforbruget til Odsherred Forsyning, som benytter det til opkrævning af vandafledningsafgiften, som opkræves ultimo februar og ultimo august.
På hjemmesiden www.bosserupvv.dk finder du
vandværkets gældende Takstblad.

Måleren viser vandforbruget i kubikmeter (de
store cifre) og i liter (de små cifre). Flowindikatoren i venstre side fortæller, om der løber vand
gennem måleren.
En række infokoder blinker for at informere om
usædvanlige forhold:
LEAK = Lækage (kan være et løbende toilet).
BURST = Brud (kan være et sprængt vandrør).
DRY = Tør (måleren er ikke vandfyldt).
REVERSE = Tilbageløb (vandet løber tilbage).
TAMPER = Snyd (der er pillet ved måleren).
Når flowet igen er normalt, slukker infokoderne
med undtagelse af TAMPER.

