
Haveforeningen Oldhøjen
Oversigt over hvad vi gør, når der er opstår noget omkring vand



Hvad gør vi ved mistanke om vand lækage?

Giv besked til kontaktpersonen fra 
vandudvalget:
• Havegang 1: Else, have 18
• Havegang 2: Per, have 48
• Havegang 3: Birthe, have 57

Hvis det efter flere forsøg ikke er muligt at 
få fat i kontaktpersonen, kontaktes:
• Ulrik, have 19 (bestyrelse)
• Nina, have 7 (bestyrelse)
• Theis, have 58 (vandudvalg)
• Henrik, have 59 (vandudvalg)

Hvad gør haveejer? Hvad gør vandudvalget?

Vandudvalget aftaler:
1. Hvem der er kontaktperson på 

sagen?
2. Hvem der undersøger sagen sammen 

med haveejer?
3. Hvem der udsender information?

Den der har modtaget henvendelse fra 
haveejeren, informerer hele 
vandudvalget, samt Ulrik og Nina fra 
bestyrelsen

Vandudvalget informerer hele 
haveforeningen via mail

Hvad gør bestyrelsen?

Ulrik og/eller Nina fra bestyrelsen 
informerer hele bestyrelsen på 
førstkommende bestyrelsesmøde



Hvad gør vi når haveejer modtager en sms-
vandalarm?

Informer kontaktperson fra vandudvalget 
om, at der er modtaget vandalarm, og at 
der handles på det:
• Havegang 1: Else, have 18
• Havegang 2: Per, have 48
• Havegang 3: Birthe, have 57

Hvis det ikke er muligt at få fat i 
vedkommende kontaktes:
• Ulrik, have 19 (bestyrelse)
• Nina, have 7 (bestyrelse)

Hvad gør haveejer? Hvad gør vandudvalget?

Den der har modtaget henvendelse fra 
haveejeren, informerer hele vandudvalget

Havejer udbedrer problemet og/eller 
lukker for vandet 

Havejer informerer kontaktperson fra 
vandudvalg om, at problemet er 
udbedret.



Hvad gør vi når der kommer en sms-
vandalarm fra hovedledningen?

Hvad gør vandudvalget?

Vandudvalget aftaler:
1. Hvem der er kontaktperson på 

sagen?
2. Hvem der undersøger sagen?
3. Hvem der udsender information?

Repræsentanter fra vandudvalg og 
bestyrelse modtager vandalarm:
• Henrik (have 59)
• Theis (have 58)
• Nina (have 7)
• Ulrik (have 17)

Vandudvalget informerer hele 
haveforeningen via mail

Hvad gør bestyrelsen?

Ulrik og/eller Nina fra bestyrelsen 
informerer hele bestyrelsen på 
førstkommende bestyrelsesmøde

Den der først har mulighed for det, 
informerer hele vandudvalget. 



Hvad gør vi når der er behov for at lukke for 
vandet?

Hvis haveejer skal have foretaget 
individuelle installationer, som betyder at 
der skal lukkes for vandet på en 
havegang/streng, er det deres eget 
ansvar, at informere hele haveforeningen. 

Informer hele haveforeningen via mail og 
eventuelt på facebook. Gør opmærksom 
på hvilken have der er ansvarlig for at 
vandet lukkes. 

PS. Bestyrelsen hjælper gerne med at 
sende mailen ud. 

Hvad gør haveejer? Hvad gør vandudvalget?

Hvis der skal foretages udgravninger eller 
installationer på fælles vandsystem, som 
betyder at der skal lukkes for vandet er 
det vandudvalgets ansvar at informere 
bestyrelsen.

Hvad gør bestyrelsen?

Når bestyrelsen får besked fra 
vandudvalget om, at der er behov for at 
lukke for vandet, er det bestyrelsens 
ansvar at informere hele haveforeningen. 
Bestyrelsen skal tydeliggøre hvorfor der 
lukkes, og hvem der er afsender. 



Kontaktoplysninger
Vandudvalget

Kontaktperson, havegang 1: Else (have 18):
Telefon: 41 10 07 63

Kontaktperson, havegang 2, Per (have 48)
Telefon: 50 87 02 39

Kontaktperson, havegang 3, Birthe (have 57)
Telefon: 28 49 61 78

Theis (have 58)
Telefon: 29 87 81 54

Henrik (have 59)
Telefon: 40 41 38 89

Bestyrelsesrepræsentanter

Ulrik (have 17)
Telefon: 30 23 84 23

Nina (have 7)
Telefon: 28 86 21 97

Tina (have 58) 
– hvis der skal formidles noget til alle haverne
Telefon: 22 82 86 10


