!!!! STENGEVARSEL !!!!
Mandag 3. april 2017 sartes kjøring av rensesvamp i alle hovedledninger det er teknisk mulig, for å bedre
drikkevannskvaliteten til abonnentene.
STENGEPLAN
Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.

•

Mandag 3. april, Kl. 09:oo – 18:oo :
Gaupsetvn.67-362 unntatt nr.73, hele Silsetvegen, Batnfj.vegen 174- 409 og
hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.
(Øvrige abonnenter får vann fra Høgset komm. Vannverk; Begrenset leveringsevne - Unngå ekstraordinær tapping.
Påregn at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før helga.)

•

Tirsdag 4. april, kl. 09:oo – 18:oo:
Batnfj. Sentr.: Nordmørsvn., Ekservn. Evjevn. deler av Flata, Skolene, Samf.hus Sjukeheimen, Stadion og Lysfabr.
Redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169; – Abonnentene må begrense vannbruken til det mest nødvendige.
(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

•

Onsdag 5. april, kl. 09:oo – 18:oo:
Batnfj.vn. 1-173, Indergårdsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvegen 1.
(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

•

Torsdag 6. april, kl. 09:oo – 18:oo:
Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73, Solsidavegen 1-12,

Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

•

Fredag 7. april;
Ingen vannavstenging er planlagt, men eventuelle uhell eller forsinkelser tidligere i uken kan medføre stenging også
denne dagen. Egen varsling vil i så fall skje.
Forbehold: Arbeidet kan bli forskyvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs.
(Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)
HUSK:
✓
✓
✓
✓
✓

Å ikke sette på vaskemaskiner.
Å tappe vann på forhånd for hushold og toalettskylling.
Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen
Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.
Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget; Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir
klart, f.eks. via hageslange.
Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på www.batnfjordvassverk.no / Facebook;
minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.

