Vig Lyng Vandværk
Til andelshavere i Grundejerforeningen Barringgård-Vest

Vig, den 25/7 2022

Den kommende etape 5 i vandværkets ledningsudskiftning, kommer til at omfatte forsyningsog stikledninger på Friggsvej, Frejasvej, Idunsvej og Baldersvej. Arbejdet startes planmæssigt
ultimo august og forventes afsluttet primo november 2022.
I søndags havde vi inviteret til informationsmøde om projektet. Der var et godt fremmøde på
ca. 25 andelshavere og vi fik en masse gode spørgsmål. Herudover fik vi nogle gode og
konstruktive forslag. Et af de gode forslag, var at kassereren fra grundejerforeningen kunne
rundsende nærværende skrivelse til grundejerforeningens medlemmer, da han ligger inde
med de flestes mailadresser.
Vandværket har for ca. 10 år siden etableret en SMS og email service og vi har løbende
opfordret alle til at tilmelde et mobilnummer og en mailadresse, så vi kan komme i kontakt
med vores andelshavere.
Vi har i skrivende stund mobilnummer til 40 andelshavere i området, men kun 34 email
adresser. Vi har i alt 61 andelshavere i området, så vi vil meget gerne have kontaktoplysninger
på de sidste omfattede andelshavere. Persondataforordningen (GDPR) betyder at
grundejerforeningen ikke må udlevere dine kontaktoplysninger til os, hvorfor vi hermed
opfordrer dig til at registrere dig på vores hjemmeside.
Hvis du ved med sikkerhed, at du allerede er tilmeldt begge services, kan du se bort fra denne
opfordring. Hvis du er i tvivl, eller ikke tidligere har modtaget SMS eller emails fra vandværket,
modtager vi meget gerne dine kontaktoplysninger. Herved kan vi sikre at både relevant
information om det forestående projekt og akutte beskeder, f.eks. lukkevarslinger, også når
frem til dig. Du kan tilmelde dig vores SMS og email services på disse adresser:
http://viglyngvandvaerk.dk/INFORMATION/SMS-service.aspx
http://viglyngvandvaerk.dk/INFORMATION/Email-service.aspx
Vi har desuden oprettet et særligt område på hjemmesiden, dedikeret til generelle
informationer og opdateringer vedr. ledningsudskiftningen i dit område. Vi opfordrer dig til at
kigge forbi siden med jævne mellemrum, så du kan holde dig opdateret på projektets status
og fremskridt. Du finder siden her:
http://viglyngvandvaerk.dk/INFORMATION/Etape-5-af-ledningsudskiftning.aspx
Vi ser frem til at modtage dine kontakt oplysninger og glæder os til at komme i gang med
projektet.
Med venlig hilsen

Dorte Bøge Sørensen, formand
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