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K.T. Autocenter, Kastrup
Fra:
Dato:
Til:
Emne:

"Flemming Bach" <flb@guldborgsundforsyning.dk>
15. december 2014 10:18
<info@autocenter.dk>
SV: Et par hurtige spørgsmål.

Kære Thomas
Da Allan har valgt at fratræde sin stilling i selskabet for at starte på nye udfordringer, svarer jeg dig. Jeg har
indsat mine svar nedenfor i din egen tekst
Med venlig hilsen

FLEMMING BACH, ADM. DIREKTØR · Dir +45 4187 6900 · flb@guldborgsundforsyning.dk
Gaabensevej 116 · 4800 Nykøbing F. · Tlf +45 72 44 12 12 · www.guldborgsundforsyning.dk

Fra: Allan Weirup
Sendt: 12. december 2014 14:04
Til: Flemming Bach
Emne: Fwd: Et par hurtige spørgsmål.

Hej du.
Er det ikke rigtigst at du svarer på denne.
Venlig hilsen
Allan Weirup
Direktør
Start på videresendt besked:
Fra: "K.T. Autocenter, Kastrup" <info@autocenter.dk>
Dato: 12. dec. 2014 kl. 14.02.00 CET
Til: <alw@guldborgsundforsyning.dk>
Emne: Et par hurtige spørgsmål.
Hej Allan.
Jeg har forsøgt at stille nogle spørgsmål ang. forsyningen i.fbm spørgetid (byrådsmøde)
men er blevet afvist, så jeg håber du vil være behjælpelig med at svare.
På den lige modtagede regning er der påført en extra opkrævning på spildevand 0,85
kr / m3 spildevand, hvad dækker den – burde den ikke bare være tillagt de 43,50 som
opkræves i vandafledningsafgift ?? Vi har i år valgt at synliggøre afgiften til staten. Den
har indtil nu været indeholdt i beløbet til spildevandsafledning så der er ikke tale om en
ekstra udgift blot en tydeliggørelse
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Det er jo en voldsom stigning ca 20 % i forhold til sidste opkrævning, hvorfor stiger den
så meget. Vi fører taksten tilbage til 2010niveauet efter at de store kloakeringsopgaver
er afsluttet og tilslutningsbidragene dermed bortfalder. Man kan sige at årene med den
kunstige ’rabat’ er slut.
Som du jo ved er jeg tilhænger af pilerens som kan laves for <40000 kr pr. ejendom ,
den nye type pilerens kan håndtere sort spildevand. Det kan koples direkte op på det
tryksatte system enten som aflastning eller som erstatning (low flow områder eller
tyndt befolkede områder ) for de traditionelle renseanlæg, er forsyningen bekendt med
det ??? Ja, og vi har efter jeres møde med borgmesteren tilkendegivet at vi ikke ønsker
en sammenkobling af de to løsningsmodeller
Er forsyningens bestyrelse også bekendt med at Pilerens Vålse har haft foretræde med
kommunen med ønske om at lave et test anlæg som skulle koples på ved en af
endeposterne i Vålse by ?? – Som ovenfor

Hilsen
Thomas Tranberg

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
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