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11. marts 2018 

De manglende elektroniske måler er nu monteret, så vi, for fremtiden, har flere muligheder for hurtig 

aflæsning, hvis vi finder det nødvendigt. 

26. september 2017 

Nu mangler vi kun at udskifte ganske få – ca. 6 – og smeden har lovet, at det hurtigt er på plads.  

17. september 2016 

Nu er der gået næsten 1 år siden vi begyndte at montere de nye målere. Det er gået stille og roligt, og lige 

nu mangler der ca. 25 udskiftninger. Det er primært hos storforbrugere, som skal have en speciel type 

målere. Vi venter med at bestille, til vi har nøjagtigt overblik over, hvilke typer det er, der skal bruges. Vi vil 

derfor aflæse manuelt hos disse forbrugere i år. Det bliver selvfølgelig uden meromkostninger for de 

enkelte brugere. 

Vi har lavet nogle testaflæsninger undervejs for at se, om vort opkrævningsprogram kunne ”snakke 

sammen” med det nye system, og det er gået fantastisk = ingen problemer, så det bør fremover spare 

vandværket for både penge og en del bøvl omkring de årlige aflæsninger. 

Har du spørgsmål til dette, er du, som altid, velkommen til at kontakte formanden på 51 36 51 60. 

 

Efterår 2015 

De fleste forbrugere er forhåbentligt bekendt med, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at alle skal have 

udskiftet den gamle mekaniske vandmåler med en moderne elektronisk. 

Der er flere årsager til denne beslutning, som bl.a. giver mulighed for fjernaflæsning. Det betyder, at der 

ikke mere kommer et aflæsningskort ind ad brevsprækken i september måned. Nu vil man f.eks. fra en bil, 

kunne få målerstanden indlæst i noget elektronisk udstyr, hvorfra man senere kan overføre data til 

faktureringsprogrammet.  

Det giver også mulighed for at opspore utætheder i systemet og hos den enkelte forbruger, hvilket gerne 

skulle betyde mindre spild – og dermed bedre drift.  

Bestyrelsen har besluttet at arbejde sammen med firmaet Kamstrup A/S – og bruge den vandmåler, der har 

betegnelsen MULTICAL 21. 

Hvis du har interesse i noget teknisk dokumentation, kan du læse meget mere om denne måler på deres 

hjemmeside. Det skal lige bemærkes, at der vil blive brugt en anden og større model til store aftagere. 

www.kamstrup.com 
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Udskiftning af målerne bliver sandsynligvis begyndt i slutningen af oktober, og 

arbejdet bliver udført af  

APS VVS-INSTALLATØR FRITS JENSEN, KLINT 

og vil strække sig et godt stykke ind i 2016.  

Du vil senere her på siden kunne holde dig opdateret omkring forløbet af 

udskiftningen Vi vil sikkert også kunne lave en plan, som nogenlunde giver en 

ide om, hvornår de forventer at skifte hos dig. Det bliver sådan, at man tager 

en vej ad gangen. Men vi følger løbende op på situationen. 


