
Till alla berörda
SHRINKAGUA Co.

     Puerto Santo Lucía
    Fredagen den 18 april 2013

Kära kund, 

som du säkert har uppmärksammat har vädret under en längre tid varit ogy-
nnsamt, med tanke på den ovanliga torka som vi alla upplever. Det är värt att 
notera att vår by har haft den lägsta medelnederbörden i provinsen i år. Läget 
är nu som värst efter en rad torra månader, vilket drabbar oss alla hårt, inte 
minst nu när högsäsongen för turismen närmar sig. 

Vi på SHRINKAGUA Co. förstår oerhört väl hur viktigt det är att vi fortsät-
ter ägna all vår kraft åt att försörja våra kunder med friskt vatten i tillräckliga 
mängder. Det har varit vårt ansvar under alla år och förblir vår högsta prior-
itet. Vattenbristen vi står inför idag är dock vår bistra verklighet som bekym-
rar oss. Den utmanar oss att använda vårt vatten sparsamt och att fördela 
denna värdefulla resurs rättvist emellan oss. 

Med den här bakgrundsinformationen till hands hoppas vi på SHRINK-
AGUA Co att du, kära kund, har förståelse för de slutsatser och beslut som vi 
har varit tvungna att ta för vårt gemensamma välbefinnande här i byn. Från 
och med måndagen den 21 april kommer vattnet i alla hushåll och allmänna 
byggnader att stängas av automatiskt mellan klockan 10 och 14 varje dag. 
Åtgärden kommer att gälla tills vidare. 

Med vänlig hälsning,
Juan Paulo Haldino
Direktör, SHRINKAGUA Co.  
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