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Nyt om vandværk,
boringer og vandmålere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. er et privat, forbrugerstyret vandværk ejet
af dig og alle øvrige andelshavere. På jeres vegne udsender vi denne brochure
til alle ca. 3000 husstande. Her kan du læse mere om dit nye vandværk,
renovering af boringer og den kommende udskiftning af din vandmåler.

Nyt vandværk
Dit nye vandværk står snart færdigt. Vi har lagt vægt på,
at driftsikkerheden og kvaliteten forbliver i top. For dig
som forbruger betyder det en høj forsyningssikkerhed og
rent drikkevand til din familie og fremtidige generationer.
Vores boringer er blevet hævet for at sikre dig optimalt
imod forureninger. Vandkvaliteten er i top, og der tages
11 årlige lovpligtige officielle analyser, og af nyttige
parametre kan nævnes at vandets hårdhed er ca. 18° dH,
hvilket er grænsen fra temmelig hårdt til hårdt vand –
dette bruges til indstillinger på f.eks. opvaskemaskiner.
Vi fører desuden egenkontrol hver 14. dag og har døgnvagt i tilfælde af, at uheldet skulle være ude. Vi har valgt
at bygge nyt vandværk for dels at sikre lavere driftsomkostninger og minimal vedligeholdelse, dels så vi også
fremover kan leve op til kommunens skærpede krav.
Når byggeriet er færdigt, inviterer vi naturligvis dig og
din familie til at opleve dit vandværk indefra og slukke
tørsten i vand fra egen brønd.
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Boringer
Alle vores 8 boringer er netop blevet renoveret til allernyeste
standard. Med renoveringen kan vi sikre din fremtidige vandforsyning, så du også har rindende klart vand om 30 år. Vi kalder det
harmonisk indvinding. Kald det blot dit vand i trygge hænder.

Ny vandmåler på vej
Vi begynder snart at udskifte vandmålere hos samtlige
forbrugere. De nye vandmålere sikrer, at vi måler dit
forbrug og afledning helt korrekt. Vi samler udskiftningerne, så vi skifter mange på en gang, for at holde
omkostninger nede. Udskiftningen sker løbende. Før
vi besøger dig, udsender vi en forespørgsel, så du kan
booke den tid, der passer dig bedst.

www.nybrovejensvand.dk

Kontor og døgnvagt
Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.
Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Tlf: 47 33 39 25 (kontorservice og døgnvagt)
Email: kundeservice@nybrovejensvand.dk
www.nybrovejensvand.dk

Kontakt
Har du spørgsmål til dit forbrug, eller ønsker du besøg af vores tekniker, er du altid velkommen til at
kontakte os via telefon, email eller henvendelse på kontoret Nybrovej 15 (kl. 9-13 på hverdage).
Kontakt døgnvagten, hvis der opstår akut behov uden for vores kontortid.

AKJ Entreprise
AKJ Maler�irmaet
40816919
Totalentreprise - Rådgivning - Maler

Hos vores Kompetencecenter Energi & Forsyning tilbyder vi en lang række ydelser, der
dækker dine behov for rådgivning. Kontakt
Kaj Kjeldgaard, tlf. +45 21 43 07 17, eller
Lisa Svensen, tlf. + 45 23 32 61 88.

Spidskompetancer:
SRO anlæg & Energioptimering
til små og store vandforsyninger

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Vi forsyner branchen
med viden.

