
 

 

  Invitasjon til VA-seminaret 

  Vanndammen 2013 

 5. –6. november, Høgskolen i Narvik 

 

  Det viktigste Nord-norske møtestedet 

 for VA-bransjen og VA-studenter 

Slagord for firmaet 

FORHÅNDSINFORMASJON 



Også i 2013 har Program-

komiteen i VAnndammen 

glede av å informere om 

årets VAnnndam blir avholdt 

5. og 6. november på Høg-

skolen i Narvik (HIN). 

 

Programmet er ikke fastsatt 

ennå, og vi oppfordrer derfor 

deg til å komme med innspill 

(se eget punkt nedenfor). 

 

Festmiddagen bli lagt til  

Quality Hotel Grand Royal, 

med treretters festmeny, 

trekning av premier og VA-

samvær med flotte under-

holdningsinnslag.   

 

Deltakeravgiften vil bli bereg-

net etter selvkostprinsippet. 

 

Det er forhåndsbooket mange rom 

på konferansehotellet, men man må 

selv bestille rom med henvisning til 

VAnndammen 2013. 

 

Målsettingen med seminaret er; 

 Inspirasjon og påfyll  av   

 VA-kunnskap 

 Erfaringsutveksling  

 mellom VA-virksomheter 

 Et faglig og sosialt VA-

møtested 

 Kontakt med studenter 

 Skape et sterkere faglig VA-

nettverk i Nord-Norge 

Utstillinger: 

VA-leverandører som deltar invite-

res til å lage stands i ”gata” utenfor 

auditoriet , og gis mulighet til å 

være med i trekningen til speed-

foredrag. 

 

Programkomiteen ønsker forslag til tema og VAnnmannen 2013 
PROGRAMFORSLAG: Programkomiteen møtes i mai for å sette Vanndammen-programmet for 2013. Vi tar svært gjerne imot innspill 

på både temaer og forslag til foredragsholdere. Forslag sendes til geir.helo@tromso.kommune.no, innen  29.mars 2013. 

VANNMANNEN 2013:  VAnndammen kårer hvert år en VAnnmann. Kriteriene finner dere på VAnndammens hjemmesider.               

Forlag sendes til  geir.helo@tromso.kommune.no, innen  30.august 2013. 

VAnndammen 2013 

”VAnndammen 2013” er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Narvik og; 

Kommuner 
Vann og avløp,   Tromsø kommune    Drift– og utbyggingstjenesten,   Harstad kommune 
Narvik VAR KF,   Narvik kommune    Kommunalteknikk,   Alta kommune  
Byteknikk,  Bodø kommune           
 
Driftsassistanser VA     Rådgivere VA  
Driftsassistansen VA i Nordre Nordland      Hinnstein AS, Harstad  
              

Sett av disse to dagene i november allerede nå. Nærmere informasjon vil følge like over sommerferien !      

www.hin.no/VAnndammen  

Årets utstillerkomite vil sørge for at det 

blir lagt enda bedre til rette for utstillere. 

Ansvarlig for komiteen er  

svein.antonsen@heidenreich.no 

http://www.hin.no/VAnndammen2013
http://www.hin.no/VAnndammen2013

