FORHÅNDSINFORMASJON

Slagord for firmaet

Invitasjon til VA-seminaret
Vanndammen 2012
6. –7. november, Høgskolen i Narvik
Et Nord-norsk møtested for offentlige
VA-virksomheter, VA-leverandører
og VA-studenter

VAnndammen 2012
Programkomiteen i

Deltakeravgiften vil som alltid be-

VAnndammen har den glede

regnet etter selvkostprinsippet.

av å informere om at

Programkomiteen har forhåndsboo-

VAnnndammen 2012 blir

ket mange rom på konferansehotel-

avholdt 6. og 7. november.

let, men man må selv bestille rom

Konferansen blir avholdt på

med henvisning til VAnndammen

Høgskolen i Narvik (HIN).

2012 .

Arrangementet vil også iår
bestå av et varierte foredrag.

Målsettingen med seminaret er;



Påfyll av oppdatert
VA-kunnskap

Festmiddagen bli lagt til



Narviks store stolthet; nye

mellom VA-virksomheter

Rica hotell Narvik. Det vil bli
servert en treretters festmeny



ningsinnslag.

Et faglig og sosialt VAmøtested

og vi kan love et fortreffelig
VA-samvær med underhold-

Erfaringsutveksling




Kontakt med studenter
Skape et sterkere faglig VA-

Utstillinger:
VA-leverandører som deltar inviteres til å lage
stands i ”gata” utenfor auditoriet , og gis mulighet
til å være med i trekningen til speed-foredrag.
Det vil også i år bli opprettet en egen
utstillerkomite.

nettverk i Nord-Norge

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

www.hin.no/vanndammen

Programkomiteen ønsker forslag til Vannmannen 2012
Vanndammen kårer hvert år en Vannmann. Kriteriene er at det skal være en person som gjennom mange år har engasjert seg innen vann– og avløpsteknikk, det være seg lokalt eller regionalt. Vedkommende må ha vist et særskilt interesse for sitt fag. Vedkommende trenger ikke
være en person som alle innen VA-bransjen kjenner, men kan like gjerne være en lokal helt i en
liten eller stor kommune. Programkomiteen ønsker derfor forlag til kandidat. Forlaget sendes til
geir.helo@tromso.kommune.no, innen 30.august 2012.

VAnnmannen 2011 Odd Arne Gundersen

”VAnndammen 2012” er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Narvik og;
Kommuner
Vann og avløp
Narvik VAR KF

Tromsø kommune
Narvik kommune

Driftsassistanser VA
Driftsassistansen VA i Nordre Nordland

Kommunalteknisk kontor/Bodø Bydrift
Drift og Utbygging/Kommunalteknikk
Rådgivere VA
Hinnstein AS, Harstad

Bodø kommune
Alta kommune

