Stærmose, juni 2017

Til forbrugerne ved Stærmose Vandværk
Vandværkets kasserer og regnskabsfører gennem mere end 40 år, Elly Borgstrøm,
har valgt at stoppe sit arbejde for Stærmose Vandværk. Fra bestyrelsen skal der
lyde en stor tak til Elly, som har bidraget med en meget stor og sikker indsats på
hele det regnskabsmæssige område. Elly har været knyttet til vandværkets drift
næsten lige siden vandværket blev etableret, hvorfor det også er en stor og
værdifuld erfaring med vandværket, som nu ophører.
Som afløser for Elly Borgstrøm har bestyrelsen indgået et samarbejde med
Vandværkernes edb-service i Holsted. Det betyder, at opkrævning af vand nu
bliver udført fra kontoret i Holsted.
Med det nye samarbejde har I forbrugere mulighed for at komme i kontakt med
vandværkets regnskabsfører, mandag til torsdag fra kl. 9 til 12 og 13 til 16.30, samt
fredag fra kl. 9 til 13 på tlf. 75 39 32 55 eller mail: post@vand-edb.dk. I kan læse
mere om Vandværkernes edb-service i Holsted på deres hjemmeside: www.vandedb.dk.
Ved næste opkrævning i oktober 2017 vil det blive muligt at anvende
betalingsservice til indbetaling af vandregningen. Vandværket er i øjeblikket ved
at oprette aftalen, men indtil da vil det være nødvendigt at anvende vedlagte
indbetalingskort.
PSB- og debitorgruppenummer til oprettelse af betalingsserviceaftalen vil fremgå
af næste girokort. Det er jer forbrugere, der selv skal tilmelde enten ved
anvendelse af jeres netbank eller ved at kontakte jeres pengeinstitut.
Opkrævningen vil foregå 1/4 årligt som hidtil, og årsopgørelsen fremsendes i
december med forfald i januar.
Som noget nyt udsendes der selvaflæserkort i november, der skal være
Vandværkernes edb-service i hænde senest d. 30. november. Mulighederne for
indberetning af målertal vil fremgå af selvaflæserkortet.
Bestyrelsen opfordrer jer til jævnligt at besøge vandværkets hjemmeside:
staermosevand.dk, hvor blandt andet nyheder om drift og service også vil fremgå.
Vi håber, I alle vil tage godt imod vores nye regnskabsfører i Holsted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Stærmose vandværk

