VÅLER VANNVERK SA


«KundeNr»
«FørsteAvKundenavn»
«Fakturaadresse»
«Postnr» «Poststed»
Våler 11. Januar 2018
Vår ref:

Deres ref

Deres dato:

DEN 16 Januar CA KL. 08:30 BLIR VANNET TIL EIENDOMMEN
«Anleggsadresse» STENGT P.G.A. ARBEID med ny Turulia Kum.
Store deler av hovednettet til Våler vannverk SA er fra begynnelsen av 1970-tallet. Det tilsier at
den levetiden vi kan forvente på enkelte komponenter er i ferd med å innta oss. Det medfører at vi i
årene som kommer må øke aktiviteten med å skifte ut disse komponentene. Økt aktivitet ble
vedtatt i forbindelse med godkjenning av budsjettene på siste årsmøte.
De fleste jobbene vi ser for oss de nærmeste årene vil medføre at noen vil få vannet avstengt
mens jobbene utføres. Disse jobbene tar vanligvis mange timer å utføre.
Jobben vi nå skal gjøre medfører at vi må stenge vannet til overnevnte eiendom, mens arbeidet
pågår.
Vi håper på forståelse for at dette er nødvendig arbeid for å sikre trygg leveranse i fremtiden.
Jobben er planlagt, med det for øye, å gjøre avstengningstiden så kort som mulig.
Går alt som planlagt, stenges vannet tirsdag den 16 januar ca. kl. 08:30.
Jobbet består i:
• Der skal innsettes en ny kum for Turulia ved Ven, for å øke sikkerheten for vann
leveranse.
•
Om det ikke oppstår noe uforutsett, forventes vannet tilbake ca. kl. 16.00.
Vi oppdaterer vår hjemmeside løpende når der er nytt.
Etter at jobben er utført, rør kloret og spylt vil vi ta vannprøver noen steder. Disse leveres inn til et
godkjent laboratorium som analyserer vannkvaliteten. De første svarene får vi etter en dag eller to
og frem til godkjente prøveresultatene foreligger er det KOKEPÅBUD.
Oppheving av Kokepåbud og kokeanbefaling vil bli annonsert på vår hjemmeside
www.vaalervannverk.no så fort vi får svar fra laboratoriet.
Vannet vil bli satt på uten forvarsel så fort jobben er utført. Derfor må det ikke utføres jobber på
private anlegg, uten at den som utfører jobben sikrer seg mot at vannet kan bli påsatt lenge før den
annonserte tidsfristen utløper.


Adresse:
Vestlia 1, 1592 Våler

Telefon:
69 28 75 80

E-post:
post@vaalervanverk.no

Org.nr.:
NO 970165541 MVA

Bankgiro nr:
1083 05 00095

VÅLER VANNVERK SA


Du kan få opplysninger om fremdriften, og når vannet er stengt, eventuelle uforutsette hendelser
som vil påvirke tilbakekobling av vannet og når jobben er ferdig på følgende måter:
• På vår hjemmeside www.vaalervannverk.no, som oppdateres under arbeidets gang
• Ved å ringe tlf. 69 28 75 80. Betjent hele døgnet.
Har du spesielle behov, så ta kontakt med oss på ovennevnte telefon så skal vi prøve å hjelpe deg
så langt vi kan.
Noen råd og tips.
Før vannet stenges
o Det kan være lurt å fylle opp bøtter, kjeler o.l. med vann slik at du har til mat og drikke
mens vannet er stengt. For dere som har badekar kan det også fylles, slik at en kan
hente en vannbøtte derfra for å skylle ned etter et toalettbesøk.
Mens vannet er stengt
o Det en fordel både for dere som kunde og oss at det ikke gjøres forsøk på å tappe vann
mens arbeidet pågår. Det vil redusere muligheten for luft i ledningene som det kan ta tid
å få ut i ettertid. Det medfører også at vi etter arbeidet får fylt opp rørene raskere og
mindre sjanse for at det kommer klor inn i din stikkledning.
Etter at vannet er tilbake
o For å gjøre vannet sikkert når vi setter det på igjen planlegger vi å benytte klor i sterk
dose. Dette vil bli skylt ut i ettertid, men det har tidligere hendt at det har kommet
klorvann inn i private stikkledninger og det får vi ikke spylt ut og heller ikke kontrollert.
Lukt derfor på vannet før det drikkes eller brukes til mat. Kjenner du klorlukt la vannet
renne en stund og går det ikke over så ta kontakt med oss
o Det kan forekomme luft i vannet når vannet kommer tilbake. Luften kan være på vår eller
din egen ledning inn til huset. Luft er ikke farlig så la vannet renne en stund og se om det
hjelper. Vedvarer dette over tid så kontakt oss.
o Vannet kan også bli brunt etter en slik jobb. Skulle det skje prøv å unngå klesvask, og i
hvert fall hvitvask de første dagene. Også her kan du kanskje avhjelpe situasjonen selv
ved å la vannet renne en stund. Sjekk også silen som sitter på krana di som kan ha
samlet opp noe skitt. Er det vedvarende over tid så kontakt oss.
Er det noe du er usikker på eller ikke finner svar på i dette brevet, så setter vi pris på at du tar
kontakt med oss på telefon eller på E-post.
Vi har også lagt ut mye informasjon på vår hjemmeside vaalervannverk.no. Her finner du våre
vedtekter, priser, litt om vår produksjon, vannkvalitet, hva du kan gjøre og komme i kontakt med
oss i en feilsituasjon og mye mer.
Med hilsen
Dan Hust

VA-Ingeniør
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