
 
Regninger og måleraflæsninger. 
 
Sammen med denne information og takstbladet udsen-
des også vandregningen. Vi er glade for at det store fler-
tal betaler regningen til tiden. Men der er desværre også 
10-15 %, der ikke får betalt til tiden. Det koster kassere-
ren en masse bøvl, men der ud over forhøjer rykkerge-
byret også forbrugerens vandregning en hel del. 
 
Flytning. 
 
Det er meget vigtigt at vandværket kontaktes ved alle 
hushandler. Både for at tjekke at der ikke skyldes penge 
til vandværket, men lige så vigtigt at vandværket altid 
har de rigtige adresser og navne på de personer der bor i 
leveringsområdet. 
 
Nejede-Møllehøj Vandværk 
 
Nejede-Møllehøj vandværk består fuldt ud fortsat som 
et selvstændigt vandværk. Den eneste forskel er, at vi 
får leveret vandet fra et andet vandværk.  
Al henvendelse vedrørende vandet, regninger og andet 
skal derfor selvfølgelig fortsat gå til bestyrelsen for  
Nejede-Møllehøj Vandværk. 
 
Kontaktadresser 
Bestyrelsen 
Formand: Steen Bendix 
Rævegravvej 1, Nejede 
2826 9957 
Christian Bojer Jørgensen 
Nejedevej  21, Nejede 
Jens Ole Mathiesen 
Nejedevej 30, Nejede 
Carlo Medici 
Nejedevej 34, Nejede 
Kasserer: Ole Hansen 
Ullerød Vandværk 
Tulstrupvej 4 
3400 Hillerød 
4826 6517 
2634 3800 
mail@ullerodvand.dk 
 
Ved manglende vand kontakt da: 
Vandværkets VVS-installatør: 
Claus Larsen VVS 
Brunebjerg 36, Tulstrup 
3400 Hillerød 
4828 6500 
4040 8290 
claus-vvs@tdcadsl.dk 
 

 
Vandværkshaven. 
 
Nu er vores vandværkshave ved at vokse pænt til. Der 
er indkøbt bordebænkesæt, så man kan få en pause i 
haven i de nydelige omgivelser. Drikke sin medbragte 
kaffe eller øl og sørge for at få alt sit affald med sig 
hjem. 
Frugt og bær kan nydes medens man befinder sig i 
frugthaven. Det er ikke meningen at der skal indsamles 
til hjemmesyltning. Det der ikke bliver spist af de besø-
gende, kan gøre glæde hos naturens små gæster 
 

Priser på vand. 
 
Som det kan ses af takstbladet er priserne for vand sta-
dig det samme som de sidste 15 år. Desværre er miljøaf-
giften for 2016 sat op til 7,66 kr. pr. m3. Det er en afgift 
stigning der skal bruges til at sikre os rent drikkevand 
mange år endnu. 
 
Regulativ. 
 
Hillerød kommune og de private vandværker har udar-
bejdet et nyt regulativ for den almene vandforsyning i 
Hillerød kommune. 
Regulativet handler om de bestemmelser der styrer 
vandforsyningen og hvilke rettigheder og pligter forbru-
gerne har i denne anledning. 
Regulativet kan hentes ved at Google ”Nejede-Møllehøj 
Vandværk”. Man kommer så ind på Alsønderup Sogn 
Lokalråds hjemmeside og her finder man siden for Ne-
jede-Møllehøj Vandværk. Her kan man så finde Regula-
tivet og læse eller hente det.  

Nejede - Møllehøj 
Vandværk 

Information                                     Marts 2016 


