NYTT fra Norsk vannforening

Styrelederen har ordet ...
Kjære medlemmer av Norsk vannforening
og lesere av tidsskriftet VANN!

En sommer er på hell – om den kanskje
ikke ble den beste ut fra en forventning
og behov for sol og varme, så kan vi i alle
fall slå fast at den har vært interessant
med hensyn til fagfeltet vann.
Det har kommet til dels mye vann –
og jeg må beklage at når jeg i siste nummer av VANN ytret ønske om nok vann
til å fylle vannmagasiner, så var jeg ikke
klar over at det sto så dårlig til, – men det
er positivt å registrere at det har gitt uttelling til nærmere 80 % fyllingsgrad og
det rapporteres om den beste laks/ørret
fangstsesong fra elver og vassdrag på
mange år. I min kommune har det ikke
vært behov for den normale vannrasjoneringen for bl.a. hagevanning som det
knappest har vært behov for, og det er
sjeldent grønt og frodig overalt.
Men de store vannmengdene har
skapt mange problemer og klart vist at
der er behov for systemer for å håndtere
og begrense skade av flom, overvann og
overløp av urenset avløpsvann. Det store
spørsmålet er om dette året er et sjelden
unntak, eller om dette blir det typiske vi
må planlegge for, – eller kanskje enda
mer ekstremt?
Vann I 03 2011

Men til tross for mye regn og overløp
viser rapporter på badevannskvalitet at
VA-bransjens investeringer og innsats på
avløpsrensing har gitt resultater. Vi kan
glede oss over renere badevann og det er
hyggelig å registrere at våre investeringer
gir målbare effekter.
Vi bør nå bruke årets erfaring og vise
hvor interessant og viktig vannfaglige
områder er for å bedre rekrutteringen til
bransjen. Vi trenger de beste fagfolkene
– her er det nok av spennende og utford
rende oppgaver å ta tak i. Vi ønsker alle
nye medlemmer velkommen i Norsk
vannforening og sender en spesiell invitasjon til studenter som vi tilbyr gratis
medlemskap og deltagelse på seminarer.
Håper dere alle kan hjelpe oss å formidle
dette budskapet.
Norsk vannforening kan by på mange
gode fagtreff og seminarer i høst, og vi
håper at vi har lykkes med å dekke de
ulike vannfaglige områder slik at det fanger interessen for så mange som mulig av
våre medlemmer. Oversikt over arrangementer finner dere på vår hjemmeside
og her legges det fortløpende ut foredrag.
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De fleste fagtreff og seminarer er
fremdeles i Osloregionen, men vi registrerer en veldig positiv utvikling på Sørlandet og Vestlandet, og vi har fokus på å
styrke aktiviteten i Midt-Norge.
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Ønsker dere alle en interessant og
l ærerik høst og håper å se dere på et eller
flere av våre arrangementer.
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