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Året går på hæld.

Har dit vandværk ingen hjemmeside

Om ganske få uger skriver vi 2020.
De fleste af jer er formentig godt i gang med
årsaflæsningerne og i venter måske på at få jeres
takstblade retur i godkendt stand.

Love og paragrafer foreskriver, at alle vandværker skal
have en hjemmeside. Se side 2
Vandrådet kan nu tilbyde sine medlemmer en let og
økonomiske overkommelig løsning.
Klik her https://vandraad-rebild.dk/bradsted-vandvaerk
og se en testside som et forslag.
Oprettelsen tilbydes til kr. 1.399,00
vedligehold/opdatering til kr. 799,00 årligt.
Beløbene er excl. moms.
Kontakt os for uddybende oplysninger.

Noget af de mest markante der er sket i
vandsammenhæng i 2019, må være etableringen af
Vandsamarbejdet i Rebild Kommune.
Medlemstallet er nu oppe på 24 og det forlyder at flere
er på vej. Bestyrelsen er etableret og har konstitueret sig
og vi håber de er klar til at trække i arbejdstøjet og vi
venter vist alle spændt på at se hvad der kommer derfra.

Pesticider i grundvandet
Hvad mener Miljøstyrelsen?

Hjemmeside
I Vandrådet har vi arbejdet på at få en hjemmeside op at
køre. Det er nu lykkedes og vi er så langt at vi nu går i
luften med den. Klik en gang på www.vandraad-rebild.dk
og se hvad det er blevet til.
Vend endelig tilbage med kommentarer, forslag osv.

Se Miljøstyrelsens fakta fra 2015 her:
https://mst.dk/media/92001/fakta-om-pesticider-igrundvand-26-1-15.pdf

Gravearbejde i det åbne land

Ordinært repræsentantskabsmøde 2020

X

Sær
i kalenderen.
Vandrådets ordinære repræsentantskabsmøde finder
sted d. 28. april 2020
Info om tid og sted kommer senere.

Tak for 2019
Tak godt samarbejde i det forgangne år, et samarbejde
vi ser frem ti at videreudvikle i et spændende 2020.
I ønskes alle en glædelig jul og godt og lykkebringende
nytår

Er I endnu ikke medlem så kontakt os for nærmere oplysninger og få tilsendt folderen
Fagligt netværk for vandværker
Kontakt os endelig når i har emner som i synes vi skal tage op.
Vi er ikke længere væk end den nærmeste telefon eller computer.

