Informasjon til medlemmene i IHVA og IHVR
Drift
IHVRs avtale med firmaet H K Raanaas om snøbrøyting og strøing opprettholdes for
sesongen 2015 / 2016.
Avfallscontainere
Avfallscontainerne blir låst etter 15. oktober. De med helårsabonnement for renovasjon vil
få utdelt nøkkel.
Misfarget vann
På grunn av driftsstans i vannforsyningen ved tre anledninger, strømstans og ny tilkobling,
løsnet det ufarlig humus i vannrørene. Dette skjer i alle vannrør ved trykkfall. Det kan i noen
stikkledninger fortsatt være forekomster av humus så av den grunn ber vi de som opplever
dette skylle godt ut. Vi anmoder på nytt den enkelte til å lese gjennomgang brukermanualen,
særlig hva angår kvalitet på toalettpapir, renhold og skylling av pumpe og stikkledning.
Påkobling til anlegget
Det er fortsatt enkelte medlemmer som ikke har koblet seg til anlegget. Styrene minner om
at fristen for påkobling for lengst er gått ut.
Stilling som driftsansvarlig
Vedlagt følger foreløpig oppgavebeskrivelse for stillingen som driftsansvarlig for vann og
avløpsanlegget, samt Kleivaveien med mere. Dersom det er medlemmer som kan tenke seg
en slik deltidsstilling, bes de kontakte styrets leder i IHVA.

Hallangspollen, 7. oktober 2015

Med vennlig hilsen
Styret i IHVA
Dag Robertsen

Styret i IHVR
Per Østmark

Indre Hallangspollen Vann og Avløp SA

Stillingsbeskrivelse / -instruks

1.

Tittel
Driftsleder for Indre Hallangspollen Vann og Avløp SA (IHVA)

2.

Ansettelsesforhold
20% deltidsstilling, ingen fast arbeidstid

3.

Organisasjon
Nærmeste overordnet: Styreleder IHVA
Stedfortreder: Øvrige styremedlemmer

4.

Mål for stillingen
Sørge for at IHVA vann og avløpsanlegg er operativt og tilfredsstiller alle krav
myndighetene tillegger driften av et slikt anlegg.

5.

Ansvarsområder
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

6.

Besvare henvendelser fra IHVA sine medlemmer
Dialog med Frogn Kommune vedr drift av pumpestasjon og sjøledning
Ha kontakt med Drøbak Rørleggerservice AS vedr serviceavtale og drift
av landanlegg
Følge opp Elektro Idé AS vedr drift av elektroanlegg (vinter / sommer
innstillinger)
Kontakte Veidekke ASA vedr eventuelle reklamasjonsjobber
Kontakt med grunneiere
Kontakt med andre eksterne leverandører
Avlese strømmåler månedlig (vil på sikt bli fjernavlesning)

Samarbeidsforhold
Det forventes at man etterstreber best mulig samarbeid med alle berørte
parter.

Med forbehold om endringer.
7. oktober 2015

