Til innbyggere i Lier,
Røyken og Hurum
Viva IKS bidrar til at du har drikkevann i springen, blir kvitt ditt
avløpsvann og at du kommer frem på veiene i ditt nærområde.

Informasjon
til innbyggere i
Lier, Røyken
og Hurum.

Kontakt oss via:
Tel: 32 22 58 00 | Epost: postmottak@viva-iks.no | www.viva-iks.no | Facebook

Hvem er vi og hva gjør vi?
Fra januar 2015 tok Viva IKS
(Vestviken interkommunale vei,
- vann, - og avløpsselskap) over
ansvaret for å utføre offentlige
tjenester innenfor vei, vann
og avløp for kommunene
Lier, Røyken og Hurum.

Fakta:
Fra januar 2015 tok Viva IKS over ansvaret
for å utføre offentlige tjenester innenfor
vei, vann og avløp for kommunene Lier,
Røyken og Hurum.
Viva IKS fakturerer også avgifter,
gebyrer og forbruk av vann og
avløp. Vann og avløpsprisene er
vedtatt av din kommune.

Vi har hovedkontor på Vitbank
i Lier. I tillegg har vi tre
driftsstasjoner som er lokalisert
i Lierbyen, Grette i Røyken og
Tofte i Hurum. Viva IKS har 88
engasjerte medarbeidere .
Vi drifter og forvalter 255 km
asfaltert vei, 59 km grusvei, 95
km gangvei og på vinterstid har
vi ansvar for brøyting av 422
km vei. Viva drifter også 123
pumpestasjoner, 7 renseanlegg,
vannbehandlingsanlegg og
ledningsnettet for vann og avløp.

Informasjon og varsling
All informasjon blir publisert på
www.viva-iks.no og vår Facebook side.
Blir det problemer med
vanntilførselen, vil vi sende deg
en SMS via vårt varslingssystem.
Varslingen er basert på
mobilabonnenter registrert i
Lier, Røyken og Hurum. De som
er registrert med fasttelefon vil
få en automatisk talemelding.

Får jeg varsel? Hvordan
sjekker jeg det?
Du kan selv kontrollere og endre
din oppføring i databasen for
administrering av kontaktdata.
Brukerveiledning finner du
på www.viva-iks.no under
‘Telefonvarsling’.
Merk: Er din telefon registrert
på arbeidsgiver, må du selv
legge inn telefonnummeret
for å få varsling av hendelser
på hjemmeadressen eller til
din fritidsbolig.

Vannmålere
Vannmåler er med på å spare
vann, og gjør at alle betaler for
det de faktisk bruker.
Om din husstand ikke har
installert vannmåler kan den
bestilles hos oss, gjennom en
autorisert rørlegger.
Alle husstander får tilsendt
avlesningskort i slutten av
året. Er du eier av hytte som
bare blir brukt på sommerstid,
kan det lønne seg å lese av
måleren når boligen stenges
for vinteren.
Husk at det bare er de
sorte tallene som skal
leses av, ikke de røde.

Veilys
Feil ved veilys på hele
strekninger blir reparert
fortløpende, mens feil på
enkeltlamper blir samlet
i «reparasjonsrunde».
Behov for å reparere veilys på
kommunale veier
meldes til Viva på epost
postmottak@viva-iks.no

Dovettregler

Fettvettregler

Dovett — Ikke bruk
doskålen som søppelbøtte.

Fettvett — Kast aldri fett, matolje og
matrester i vasken eller toalettet,
bruk søppelbøtten.

Gjenstander som ikke
løses opp i vann, hører ikke
hjemme i toalettet.

Fett stivner og vil etter hvert blokkere
rørsystemet, samtidig som vi mater
rottene. Skrap derfor ut stivnet fett
og kast det i søpla.

Q-tips, tanntråd, sanitetsbind,
tamponger, kondomer, bleier,
strømpebukser og liknende
skal kastes i vanlig søppel, da
de forårsaker stopp i rørene,
skader på avløpspumper
og renseanlegg.

Ved å være bevisst vil vi unngå:
• Tette avløp
• Kloakkvann i huset
• Rottebesøk
• Dyre reparasjoner og høyere avgifter
Matrester og fett skal i søpla!

