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Information vedrørende vandmålere 
 

Som omtalt på generalforsamlingen og i april nyhedsbrevet, skal vi til at ud-
skifte vandmålere. Dette er dog ikke alt der skal ske, inden udskiftningen 
af vandmålere, skal koldt vands strengen på toilettet kobles fra. Opgaven 
er derfor 2 delt. Nedenfor er forløbet skitseret. 
 
1. del – Frakobling af koldt vands streng 
Hvem er berørt: 

• Alle lejligheder, der ikke kan lukke for alt koldt vand på toilettet, 
ved at benytte afbryderen på vandrøret i køkkenet. 

Hvad sker der: 
• Koldt vands strengen på toilettet kobles fra i kælderen. 
• Gamle lavtskylstoiletter udskiftes. 
• Koldt vand trækkes fra køkkenet til toilettet. 

Hvornår: 
• Fra den 22. august til senest den 30. september. 

Hvad betyder det: 
• Beboeren bliver varslet 2 dage før håndværkeren kommer til dem. 
• Inden 22. august skal varmemesteren låne en nøgle til lejligheden. 

Nøglen kan afleveres på varmemesterkontoret, evt. i en konvolut, 
med tydelig påtegning af hvilken lejlighed nøglen kommer fra.  

• Eventuelle husdyr skal være lukket inde, eller passet af andre under 
arbejdet. 

• Fri adgang til vandafbrydere i køkkenet. 
• Fri adgang til væggen mellem toilettet og køkkenet. 
• Løsøre fra toilettet skal fjernes. 
• Arbejdet udføres på foreningens regning, dog skal beboeren betale 

for udskiftning af lavtskylstoilet. Yderligere delvis beboer betaling 
kan komme på tale, hvis ulovlige installationer fordyrer arbejdet. 

• Efter 30. september kan de beboere der ønsker det, for egen reg-
ning, fjerne ”deres” stykke af koldt vands strengen på toilettet. 
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2. del – Udskiftning af målere: 
Hvem er berørt: 

• Alle lejligheder. 
Hvad sker der: 

• Årsaflæsning af vand og varme. 
• Udskiftning af varmemålere. 
• Udskiftning af varmvandsmåler. 
• Installation af koldvandsmåler. 

Hvornår: 
• Fra den 3. oktober til senest den 31. oktober. 

Hvad betyder det: 
• Brunata skal have adgang til lejligheden, fortrinsvis via nøgle afleve-

ret til varmemesteren. Nøglen efterlades i lejligheden efter afslut-
tet arbejde. 

• Der skal være fri adgang til vandmåler, afbrydere og radiatorer. 
• Arbejdet udføres på foreningens regning. 
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