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Information om de nye vandmålere i H/F Harekær  
 
 
 
Så nærmere tiden sig, hvor alle vandmålere er blevet skiftet. Det betyder, at vi snart skal til at 
have vand på, så derfor skal vi bede alle om at tjekke, om hanen indtil jeres have er lukket. 
Vandhanen er lukket, når det grønne håndtag er vandret. 
Hvis ikke I har været nede i brønden, efter at vandmålerne er blevet skiftet, så vil der være 
lukket på alle 3 haner. 
 

Vi åbner for vandet torsdag d. 26. marts 2020 kl. 8.00 
 
Håndværkerne, der har skiftet målerne, har tjekket alle installationer frem til hver haves egen 
hane.  
Når du åbner for hanen indtil din have, skal du sikre, at der ikke er nogle utætheder eller noget 
der siver. Skulle der være noget i vejen, bedes du lukke for hanen igen, og give bestyrelsen 
besked enten via mail: hf.harekaer@mail.dk eller skriftlig i vores postkasse, så kan vi få 
håndværkerne til at se på det – vi samler op dagen før håndværkerne kommer.  
Vi har planlagt 2 dage, hvor håndværkerne vil udbedre eventuelle fejl i forbindelse med 
installation af vandmålerne. 
 
Disse dage er følgende: tirsdag d. 31. marts 2020 samt mandag d. 4. maj 2020  
 
HUSK! At ansvaret for vandinstallationer til og med vandmåleren, er foreningens ansvar – 
vandinstallation efter vandmåleren er havelejerens ansvar – (ordensreglerne §11). 
Derfor er det vigtigt, at I får tjekket om der er eventuelle fejl ved installation af de nye 
vandmålerne og at I får dette udbedret, i forbindelse med en af ovennævnte datoer. 
 
Vi vil anbefale, at I aftaler med jeres ”brønd” nabo, hvornår I åbner for jeres egen hane, så I 
sikrer, at der ikke ved en fejl bliver åbnet for naboens hane, med evt. vandskade til følge. 
 
Vi har mærket alle målere med havenumre, men ved at der er enkelte brønde, hvor der er 
byttet om på målerne i forhold til, hvordan haverne ligger – disse haver skal være ekstra 
opmærksomme på, at alt er som det skal være. 
 
Der er nogle, som har fyldt deres brønde op med jord, sten eller lignende, hvilket ikke er tilladt.  
Når brønden er ”tom”, så sikrer jordvarmen, at haner og vandmålere er frostfrie, hvilket ikke er 
tilfældet ved en fyldt brønd. 
Vi skal bede de havelejere, hvor brøndene er fyldt, at fjerne det hurtigst muligt. 
  
 
OBS! 
Der er sikring på de nye haner, som skal aktiveres før hanen kan drejes. 
Hanerne må ikke vrides ! 
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