Vejledning til åbning og lukning af vandet
Ved vandåbning.
Alle medlemmer skal møde frem ved vandåbningen. Er du forhindret kan du aftale med naboer eller andre,
at være til stede og se huset efter for vandskader.
Fællesmøde ved Oasen kl. 10.00 til sang og flaghejsning.
Der uddeles et mærke til at sætte på postkassen, når det er konstateret, at alt fungerer fint efter check af
hus for vandskader. Vores VVS mand står til rådighed på dagen mod betaling, såfremt der konstateres
vandskade og kan kontaktes ved at ringe til Haveforeningens mobil 20 71 98 09. Der kan være ventetid på
udbedring af vandskader.
Alle vandtilslutningshaner fra vandhovedforsyningen til egen hovedhane ved vejen/ haven skal være
synlige, let tilgængeligt og vedligeholdt. Det er ens eget ansvar.
Bestyrelsen åbner for vandet efter fællesmødet ved Oasen og der vil være ET trut der betyder, at vandet nu
åbnes fra hovedforsyningen.
Egen hovedhane ved vejen/haven åbnes. Vandhaner og blandingsbatterier åbnes forsigtigt i starten.
Eventuelt snavs og andet fjernes fra haner. Check vandslanger, at de sidder godt fast, da vandtrykket kan
skubbe spændbånd og vandspredere af slangen. Der lukkes for vandforsyningen til haveslangen inden man
tager hjem
Hvis alt er i orden sættes mærkat på postkassen.
Når man forlader huset / haven efter vandlukningen, lukkes for hovedhanen igen og sørg for at se til huset
en af de nærmeste dage, at alt stadig er i orden
Der kan opstå perioder under vandåbningen, hvor der må lukkes for alt vandet ved udbedring af
vandskader. Bestyrelsen har et truthorn hvor ET trut betyder at der åbnes for vandet og TRE trut betyder at
der lukkes for vandet.

Vandlukning
Vandet lukkes kl. 10.00 på den dato der er meldt ud af bestyrelsen. Egen hovedhane ved vejen åbnes og
vandhaner, blandingsbatterier og varmtvandsbeholdere tømmes for vand.
Bestyrelsen har en trykpresser der vil udlufte vandrørende så godt det nu er muligt.
Egen hovedhane ved vejen lukkes igen inden man forlader huset/ haven
Inden vandåbningen til næste forår, så sørg for at tilslutte egne vandhaner, blandingsbatterier og
varmvandbeholdere m.v. og følg vejledningen for vandåbning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

