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Informasjon fra Batnfjord Vassverk SA         Oktober 2016 
 

 

!!!!!   VARSEL OM VANNAVSTENGNIG  !!!!!! 
 
BV skal utføre planlagt arbeid på ledningsnettet, og kjøre rensesvamp.  
 
Vannet stenges etter slik plan: 
 
Sted:   

o Hele Solsida boligfelt, med unntak av Småliveien og Solsidavegen 1-12 
o Gaupsetvegen 67 – 350 
o Batnfjordsvegen 174 – 409 
o Silsetvegen; Alle adresser 

 (Øvrige abonnenter får vann fra Høgset Vannverk, og omfattes ikke av varselet.)  
 
Tidspunkt:  

o Mandag 28. november kl. 10:oo – 17:oo.  
o Om nødvendig fortsetter arbeidet dagene senere i uka, også da tidligst fra kl. 10:oo. 
  
Endringer og oppdatering skjer fortløpende på www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.  

   
Husk:  

o Husk på forhånd å tappe vann for hushold og toalettskylling.  
o Det må påregnes farget vann ifm arbeidet; skyll i så fall ut gjennom en kaldtvannskran.  
o Ha gjerne egen hovedkran stengt mens arbeidet pågår.    
o Husk å varsle leietakere, alle i familien og på arbeidsplassen.    

 

 
 
ÅRSMØTE: 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet for 2016, må være styret i hende senest 1. februar 2017. 
 

 
 
ABONNEMENT og ANDELER. 
 
Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av abonnements- og andelsregistret. Vegnavnene / husnummer 
er innlagt, og det er gjort noen korreksjoner i abonnementsforhold slik at de blir i tråd med vedtektene.  
 
Det bes om at alle ser gjennom fakturaen og melder fra dersom feil oppdages.  
Det minnes om medlemmenes plikt til selv å varsle om endringer i abonnements- og medlemsforhold. 
 
Det er nå innført mulighet for å motta faktura og medlemsinformasjon pr. e-post. Siste årsmøte vedtok en 
beskjeden økning av vannavgiften, og innførte heller faktureringsgebyr for mottak av faktura / 
medlemsinformasjon pr. brevpost.  
 
Dersom du ønsker å motta faktura / medl.informasjon pr. e-post, meldes det fra ved å fylle ut skjema på baksiden 
av arket og sende til BV.  
Alternativt kan skjemaet hentes og sendes elektronisk:  

www.batnfjordvassverk.no :   Menyvalg:   «Andeler og vassavgift»  -   «Faktura m.m. pr. e-post»   
 
 

Vennlig hilsen Batnfjord Vassverk SA 
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Batnfjord Vassverk SA 
 
  

Erklæring vedrørende ønske om tilsending av faktura og medlemspost via e-post: 
  

Undertegnede erklærer med dette at fakturer og dokumenter, (f. eks. årsmøteinnkallinger o.l.) for ettertiden 
ønskes tilsendt pr. e-post. Jeg er klar over at eventuelle purringer blir pålagt gebyr og sendt pr. vanlig brevpost.  
  
(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere Batnfjord Vassverk SA sitt 
medlemsregister.)  
  
 
SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER. 
 
   
Medl.nr.: ............................ Navn m. fødselsdato /orgnr.: ……......................……........……………..……………………………  
MEDL.NR. STÅR PÅ FAKTURAEN;       DEN / DE PERSONER (evt. bedrifter / organisasjoner) SOM EIER EIENDOMMEN. 

  
  
Postadr.: …………………….........…….............……………………..…………G./br.nr:…………………Tlf.nr.: ....……………………………… 

OPPGI VEGADRESSE FOR EIENDOMMEN, og evt. POSTADRESSE DERSOM POSTBOKS NYTTES:   

  
 
Fakturadr.: …………………….........…….............……………..……………………………………………Tlf.nr.: ....……………………………… 

UTFYLLES KUN DERSOM FAKTURA FOR VASSAVGIFT SKAL SENDES TIL ANNA ADRESSE ENN TIL EIENDOMMEN DER ABONNEMENTET ER.  

OPPGI VEGADRESSE FOR EIENDOMMEN, og evt. POSTADRESSE DERSOM POSTBOKS NYTTES:   

 
 
E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: ………………………………………………………........................ 

SKRIV TYDELIG;  BRUK  BLOKKBOKSTAVER 

 
 
 
Dato:………………………………. Underskrift.: ……………………………………......….…………………………..………………..................... 

IKKE NØDVENDIG MED UNDERSKRIFT DERSOM SENDES FRA E-POSTADRESSEN SOM SKAL MOTTA FAKTURA og POST. 

 
 
 
Dersom du har flere eiendommer nyttes eget skjema for hver eiendom. 
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