
 

BATNFJORD VASSVERK SA.  – Årsmøtet for 2017  
 

Medlemmer innkalles til årsmøte;  

Tid: Torsdag 26. april 2018 kl. 20:oo,  

Sted:   Batnfjord Idrettslag sitt Klubbhus 
 

 

 
 

 
 

 

 

Åpning v. styrets leder. 

1. Valg av skriver og to personer til å underskrive møteprotokoll. 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
3. Årsmelding 2017.      
4. Regnskap 2017    
5. Vassavgift.  
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer. 
7. Nytt vannrenseanlegg: 

• Orientering 

• Styret mener byggestart ikke kan skje denne valgperioden, på grunn av: 
✓ manglende finansiering  
✓ ingen avklaring enda om vannlevering til Gjemnes Kommune / Torvik Vassverk SA.    

8. Valg.  
 

 

Eventuelt:     
(Ingen saker fremmet av medlemmer innen fristen.   Det kan gjøres bindende vedtak kun i saker som står på saklista.) 

 
 

Etter årsmøtet:   
 

Batnfjord Vassverk SA  -  50 år    
Historisk kåseri v. Oddbjørn Solenes.     

 

Det er få bilder fra vassverkets tidlige historie. Om noen kan bidra med slike bilder eller anna informasjon, 
ser vi gjerne det tas kontakt med Oddbjørn snarest. (Mobil.: 48268911) 

 

Enkel servering.      Vel Møtt ! 
 

 

 

For styret i Batnfjord Vassverk SA 
 

 

 

(- sign - ) 

……………………………………………………….…………………………….. 

Åge Ødegård 
- styrets leder - 

 

 

 

1968 - 2018 



!!! Vannavstenging !!! 
Det planlegges endring og vedlikehold i hovedledningsnettet; Vannet kan bli avstengt noen timer  

tidligst fra kl. 10:00, en eller flere av dagene i uke 17;  (23.-27. april 2018.)   Berørte abonnenter: 

• Hele Solsida boligfelt, med unntak av Smålivegen og Solsidavegen 1-12. 

• Gaupsetvegen 67 - 362 

• Silsetvegen: Alle abonnenter 

• Batnfjordsvegen 174 – 409 
 

Smålivegen får vanlig vannlevering fra Batnfjord Vassverk SA 

Øvrige abonnenter får vann med noe redusert leveringskapasitet fra Høgset Kommunale vannverk. 
 

Husk å varsle alle i familien, leieboere og alle på arbeidsplassen, og å forhåndstappe vann for husholdning og 

toalettbruk. Det må påregnes farge på vannet når vannet settes på igjen etter endt arbeidsdag.  
 

Detaljert og oppdatert varsling blir gitt daglig på www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.  
 

Det tas forbehold om utsettelse dersom dårlig vær, vanskelig med vannlevering fra Høgset etc.  Nytt tidspunkt blir i så fall varslet. 

 

 

 

 

Endring av andels- og abonnements opplysninger: 
 

Det minnes om plikten til straks å melde fra til Batnfjord Vassverk SA om alle endringer vedrørende 

kontaktopplysninger, medlems- og abonnementsforhold, jfr. vedtektene.  
 

Om faktura ønskes tilsendt pr. e-post (PDF  /   fakturagebyr på kr. 50,- unngås)  benytt skjema nedenfor: 
 

 

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

(Om faktura / post ønskes tilsendt pr. brevpost som før, trenger du ikke gjøre noe som helst. (Faktureringsgebyr kr. 50,-))  

 
Undertegnede erklærer med dette at fakturaer og post som årsmøteinnkallinger o.l. for ettertiden ønskes tilsendt pr. e-post. (PDF)       

 Jeg er klar over at eventuelle purringer blir sendt pr. vanlig brevpost.  Ved elektronisk tilsend faktura unngås faktureringsgebyr; kr. 50,-.  

Jeg er også klar over at min e-postadresse blir synlig for øvrige mottakere i e-posten adressefelt, når  felles e-poster blir sendt ut.. (Gjelder 

ikke e-post med faktura) 

 
 

 

(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere medlemsopplysningene.)  
 

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER. 

Medl.nr.: ………..…………………. Navn.: ……………………….…………………………..……..…………Fødselsdato / org.nr.:.………………..…………………………… 
STÅR PÅ FAKTURAEN  NAVN og FØDSELSDATO TIL DEN / DE PERSONER SOM EIER EIENDOMMEN. (Org.nr. for bedrifter / organisasjoner) 

 
 

Abonnementsadr.:……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………G./br.nr:……………………………… 
VEGADRESSE og HUSNUMMER HVOR ABONNEMENTET ER. 
 
 

E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: ………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
        SKRIV TYDELIG m. BLOKKBOKSTAVER 
 

 

Fakturaadr.:………………………………………………………………………….………….………………..……………………………..….…Tlf.nr.: .…………………………………… 
OPPGI HER POSTADRESSE, DERSOM DEN IKKE ER SAMME SOM ADRESSEN FOR ABONNEMENTET.  

 

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

 

Utfylt skjema sendes til Batnfjord Vassverk SA, co.  Batnfjordsvegen 74,  6631 Batnfjordsøra.  (Evt. smettes i postkassa til Ola Hoftun) 

 
Elektronisk tilbakemelding: 
www.batnfjordvassverk.no      «Andeler og vassavgift»  «Erklæring om e-post», og følg anvisningene der. 

http://www.batnfjordvassverk.no/
http://www.batnfjordvassverk.no/

