
Vejledning til åbning og lukning af vandet
Åbning:

Alle medlemmer skal møde frem til vandåbning. Er I forhindret, skal I lave aftale med en nabo eller
andre som kan være til stede og se jeres hus efter for vandskader/vandudstrømninger.

Bestyrelsen uddeler et mærkat som skal påsættes jeres postkasse når I har konstateret, at der
ingen vandudstrømning er og alt fungerer fint efter vandåbning.

1. Kontroller alle vandinstallationer inde, under og udenfor huset. Kontroller at haveslanger,
der er tilkoblet vandhaner er ordentligt fastspændt. Ofte kan spændbånd/vandspredere gå
løs efter der igen er kommet tryk på vandet.

2. Luk alle vandhaner!
3. Når vandet åbnes fra hovedforsyningen, vil der lyde ET trut fra bestyrelsens truthorn.
4. Egen hovedhane ved vejen/haven åbnes. Vandhaner og blandingsbatterier åbnes forsigtigt.
5. Konstaterer I vandskade, kan bestyrelsen kontaktes enten på mobil 2071 9809 eller I kan

lægge en besked på bordet i terrassen ved Oasen. På åbningsdagen står VVS Per parat til at
hjælpe med evt. vandskader - mod betaling forstås.
Reparationer vil blive prioriteret efter vandskadens omfang.

6. Hvis alle vandinstallationer virker korrekt og der ingen vandskader er, sætter I den
udleverede mærkat på postkassen.

7. Luk altid for haveslange hanen inden I forlader jeres have. Hvis I tager hjem efter åbningen,
så venligst også luk for hovedhanen. Skader kan ske, efter I er taget hjem.

8. Ved evt. vandskade kan det blive nødvendigt at lukke for vandet igen for at få udbedret
skaden. Bliver det nødvendigt vil bestyrelsen trutte i deres truthorn.
Tre trut betyder, at der lukkes for vandet. Et trut betyder, at der åbnes for vandet.

Lukning:

1. Vandforsyningen lukkes kl. 10.00
2. Egen hovedhane ved vejen åbnes - hvis den ikke allerede er åben.
3. Vandhaner, blandingsbatterier og varmtvandsbeholdere tømmes for vand.
4. Bestyrelsen udlufter alle vandrør så godt som muligt vha. en trykpresser.
5. Egen hovedhane ved vejen lukkes efter udluftning.
6. Inden vandåbning til næste sæson, skal I huske at tilslutte egne vandhaner,

blandingsbatterier og varmtvandsbeholdere m.v. og følg vejledningen for vandåbning.

HUSK:

Alle hovedhaner ved vejen/haven skal være synlige, let tilgængelige og vedligeholdt. Det er ens
eget ansvar.


