H/F Egebæk - Vinter 20/21

Kære kolonister i H/F Egebæk
Der har ikke altid været et væld af informationer inden den årlige vinterlukning af vandet i vores kolonihaveforening, og situationen i år er også
anderledes end hidtil. Det giver derfor nu kun endnu mere mening, at benytte lejligheden til at informere om, hvad vi som bestyrelse vælger at
gøre mht vandlukning i år, samt hvorfor.
DEN KORTE VERSION:
Kort og godt, så vil vi holde vandet åbent så længe som det er muligt; gerne hele vinteren igennem.
Skulle der opstå vandproblemer undervejs, forefindes kontaktinformationer i bunden af denne skrivelse.
DEN LANGE VERSION:
I tidernes morgen er vandet blevet lukket i november, ligesom i stort set alle andre foreninger i Odense Kommune. Siden omkring 2010 er vandet
blevet lukket i slut januar, og de seneste par år er det forsøgt holdt åbent så længe som muligt. Sidste år var frosten endda så mild, at der slet
ikke opstod behov for at lukke, hvilket også var rådet fra vores daværende VVS’er, da vores alt for gamle rør har bedre af at stå med vand i, end
at blive tømt. I år er situationen jo så endvidere en smule anderledes end den plejer, da vi nu også har en særlig virussituation at tage højde for.
Dette betyder nemlig, at de som bor fast i deres have, både de ældre, de unge, personer i risikogruppen, samt ikke mindst vores børnefamilier,
nu ikke længere har samme mulighed som hidtil for eksempelvis at tage bad i det lokale træningscenter, svømmehallen eller lignende, ej heller at
komme på toilettet på tankstationen, i Kvickly, eller hos de nærmeste venner for den sags skyld, da alle jo forsøger at holde afstand, så vi ikke
bliver smittet, nu hvor en vaccine omsider er en realitet inden for en overskuelig fremtid.
Som det ser ud lige pt så venter vi heldigvis heller ikke hård frost lige rundt om hjørnet, så det er slet ikke sikkert, at vi overhovedet bliver nødt til
at lukke, hvilket vi blot kan håbe på, grundet situationen. Derfor også denne udmelding nu, så alle stadig er informeret på forhånd. Vi
forbeholder os dog som vanligt retten til at lukke for hovedhanen uden yderligere varsel, hvis dette skulle blive nødvendigt.
SKADE PÅ EGNE RØR I HAVERNE:
Skulle uheldet alligevel være ude, enten pga frost, ikke vedligeholdte vinterhaner i haverne, gamle pakninger, eller noget helt fjerde, så kan man
altid tage kontakt til vores lokale VVS-mand fra “Oles VVS”, som har lovet os lidt ekstra gode priser til alle medlemmer i foreningen. Dette gælder
selvfølgelig kun, hvis problemet opstår på egne rør i de enkelte haver. Det er selvfølgelig op til den enkelte havelejer at bestemme, hvilken
VVS’er man vil benytte til egne rør.
SKADE I FORENINGENS RØRSYSTEM ELLER DE ENKELTE HAVERS LUKKEHANER:
Skulle der mod forventning opstå sprængninger på foreningens egne rør under jordoverfladen, skal formanden kontaktes på nedenstående
telefonnummer (helst via SMS), hvorefter vi vil tage hånd om problemet hurtigst muligt.
Som en ekstra foranstaltning, for at sikre at vi ikke har uopdagede lækager i nogle af haverne, vil Bjørn fra gang 2 periodisk rundere haverne, og,
så vidt muligt, holde opsyn med synlige brud på haner og rør over jordhøjde.
KAN MAN SELV GØRE NOGET FOR AT UNDGÅ AT ENS GAMLE VANDHANER LÆKKER/SPRÆNGER?
Flere havelejere, som endnu ikke har fået lagt deres vandrør og haner om, eller ind i deres hus, har i stedet valgt at isolere deres udendørs-rør.
Dette kan gøres hurtigt (tager omkring 1 minut at installere) og billigt (omkring 5-20 kr) med eksempelvis skumrør (PE-rørisolering),
rockwool-rørisolering eller lignende.
Vi håber, at der vil være forståelse for hele situationen, samt at vi kan komme gennem 20/21-vinteren uden længerevarende frost.

PRAKTISKE KONTAKTINFORMATIONER ifm VANDPROBLEMER:
‘Oles VVS’ kan i forbindelse med problemer på egne rør i haven (for egenbetaling) kontaktes på et af følgende to telefonnumre:
40370216 eller 28125420.
Problemer med foreningens rør i jorden, fx sprængning på en lukkehane, kan videregives til bestyrelsen på formandens
telefonnummer (helst som SMS) på telefon 61692690.
Eventuelle klager og ikke-pressérende spørgsmål ifm vandrør og lignende kan som altid sendes skriftligt til bestyrelsens mail på
kontor@hfegebaek.dk

Med ønsket til alle om en fortsat god vinter!
Bestyrelsen, H/F Egebæk

