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Nyhedsbrev nr. 6
Asserbo Vandværk

Ult. december 2018

I nyhedsbrevene nr. 4 og 5 har bestyrelsen for Asserbo Vandværk (AV) redegjort nærmere for de
nye administrations- og driftsserviceaftaler, der fra 1. januar 2019 træder i kraft som afløsning af
det hidtidige samarbejde med Baunehøj Vandværk og vandværkerne i Vandværkssamarbejdet.
Aftalerne med de nye samarbejdspartnere har en række praktiske konsekvenser for andelshavere,
samarbejdspartnere og leverandører. Der er tale om nogle forenklinger/forbedringer i forhold til
de hidtidige rutiner.
AVs hjemmeside (www.asserbovand.dk) vil blive opdateret med de fra 1. januar 2019 relevante
kontaktinformationer. Hjemmesiden vil fremover blive søgt løbende opdateret og det anbefales
derfor alle at søge information på AV-hjemmesiden i tilfælde af driftsforstyrrelser e.lign.
AVs kontoradresse vil fortsat være:
Asserbo Vandværk a.m.b.a., Frederiksværkvej 59, Skærød, 3200 Helsinge
AVs telefonnummer vil fortsat være: 47 74 57 01
Alle telefoniske henvendelser til AV, uanset om det drejer sig om driftsmæssige eller om
administrative spørgsmål, vil kunne ske på dette telefonnummer.
Ved opkald vil der blive meddelt tre valgmuligheder for viderestilling:
-

1 Administrationen: (tilgængelig på hverdage mellem kl. 8:00 og 16:00)
2 Driftsledelsen: (tilgængelig på hverdage mellem kl. 7:00 og 16:00)
3 Vagtberedskabet: vagthavende tekniker vil være tilgængelig uden for normal
dagarbejdstid til løsning af akutte driftsproblemer

Driftsledelsen af AV vil fra 1. januar 2019 blive forestået af VVS-firmaet Tage Bagger A/S, Uggeløse
Bygade 114, 3540 Lynge. Direktør Christian Bagger vil kunne kontaktes via telefon som ovenfor
beskrevet. Han vil endvidere kunne nås på mailadressen cb@bagger-vvs.dk
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Administrationen af AV vil fra 1. januar 2019 blive forestået af Midt Regnskab ApS, Nørlundvej 1,
Kølkær, 7400 Herning. Direktør Marie Nervø Sørensen vil kunne kontaktes via telefon som ovenfor
beskrevet. Hun vil endvidere kunne nås via AVs mailadresse info@asserbovand.dk
Personlige henvendelser på AVs kontoradresse vil indtil videre kun kunne finde sted efter
forudgående aftale med AVs administrator, Marie Nervø Sørensen.
Aktuel status for vandets kvalitet
Udbedringen af fejlen i AV-vandværkets iltningssystem har nu medført, at Gribskov Kommune på
baggrund af foretagne vandanalyser har udstedt godkendelse til at der igen kan leveres brugsvand
fra vores eget vandværk til forbrugerne. Med denne gode nyhed håber bestyrelsen, at
andelshaverne vil skåle i ”Asserbo Champagne” i jule- og nytårsdagene.
Status for afviklingen af samarbejdet med Baunehøj Vandværk
AV-bestyrelsen tog primo december et sidste, men desværre forgæves initiativ til på et hastemøde
at få en dialog med bestyrelsen for Baunehøj Vandværk om mulighederne for at nå frem til en
mindelig, aftalemæssig løsning af de resterende mellemværender mellem AV og BV inden
årsskiftet.
Yderligere orientering vil blive givet til AV’s andelshavere m.fl. når nærmere afklaring foreligger i
begyndelsen af det nye år.

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen / Christian Kønigsfeldt
Formand
Næstformand
klaus.petersen@mail.dk/christian@konigsfeldt.com
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