NYTT fra Norsk vannforening

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

Vel overstått sommer; – i år har den øst av sin
godhet i store deler av landet og bidratt til at batterier lades både på den ene og andre måten. Men
vi har også opplevd at den har øst på med store
mengder nedbør på kort tid, og det er nesten
skremmende å se hvor hurtig vannet flommer i
gater og danner store dammer der det ikke er tilstrekkelig drenering. Mange erfarer dessverre at
vannet kommer inn i huset. Mye kan håndteres
ved å sørge for å rense sluk og rister og være i
beredskap når slike ekstremsituasjoner oppstår,
men det er helt nødvendig at fagekspertise og
ansvarlige organer utvikler planer og systemer
for å håndtere slike situasjoner bedre. Vi trenger
sterke fagmiljøer og ressurser, som omtalt i lederen i denne utgaven av VANN.
Overvannshåndtering og klimatilpasning er
blant tema i våre fagtreff og seminarer til høsten.
Fagtreff- og seminarkomiteene har som vanlig
jobbet veldig godt på forsommeren og fått på
plass tema og foredragsholder som dekker
mange dagsaktuelle problemstillinger i vannforvaltningen. To av fagtreffene vil bli streamet. Det
er dessverre begrensninger relatert til antall og
hvilke som kan streames pga lokaler som benyttes, samt at dette er ressurskrevende å gjennomføre. Det blir sendt ut informasjon via e-post. Vi
ønsker velkommen både til medlemmer og
andre som vi da håper vil bli medlemmer! Vi
minner om at det er gratis medlemskap for studenter og at studenter også kan delta gratis på
seminarer.
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Arbeidet i foreningen er for øvrig preget av
planlegging av 50-årsjubileum i 2014, som skal
markeres med et jubileumsseminar og artikler
o.a. i VANN. Dette vil kreve en del ressurser og
spesiell innsats fra mange.
Arne Tollan, som har representert Norsk
vannforening i juryen for Juniorvannprisen i
mange år, ønsker avløsning, og Lars Hem vil ta
over denne viktige funksjonen. Vi takker Arne
for hans glødende engasjement og ønsker Lars
velkommen. Årets vinnere, Lunde 10-årige
skole, deltar i den internasjonale finalen i Stockholm i uke 36 – vi ønsker lykke til!
Vi vil til slutt minne om muligheten for å søke
stipend for studenter. Informasjon om dette
finnes på hjemmesiden, www.vannforeningen.no.
Ønsker dere en interessant og lærerik høst
med Norsk vannforening!

Anette Æsøy
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