Til hytteeiere i Bjønnåsen hytteområde
Informasjon om hyttestrøm
Strømgruppa har sørget for at prosjektet ikke avsluttes nå
Innledning
Tidsfristen for bestilling av strøm var satt til 27 mars 2020. Koronasituasjon har medført at
strømgruppa har vært i dialog Elvia om situasjon og deres synspunkter på prosjektet på
Bjønnåsen. De er som alle andre svært opphengt ifm det som skjer rundt koronasituasjonen,
men alle pågående prosjekter går som normalt.
Bestilling av strøm
Elvia har på nåværende tidspunkt mottatt 171 bestillinger. De som har bedt om bekreftelse
på sin bestilling har fått dette.
Alle bestillinger er forpliktende og kan ikke avbestilles som følge av koronasituasjonen selv
om det er forhold i tilbudsbrevet som er endret som forlengelse av tidsfristen for bestilling.
Iverksettelse av prosjektet på Bjønnåsen med nåværende antall bestillinger for å drive
sysselsetting er ikke aktuelt og heller ikke et behov for Elvia.
Informasjonsmøte
Elvia vil gjerne avvente situasjonen før de eventuelt stopper prosjektet. De vil svært gjerne at
vi på et tidspunkt får gjennomført det planlagte informasjonsmøte og at tidsfristen settes etter
dette.
Dersom koronasituasjonen endrer seg, vil strømgruppa i samråd med Elvia planlegge å
gjennomføre et nytt informasjonsmøte før sommerferien. Dette innebærer at de ikke vil
kunne komme i gang i år med prosjektet, selv om de får nok bestillinger.
Ny tidsfrist for å bestille strøm vil komme, men Elvia oppfordrer alle som ønsker strøm om å
sende inn bestilling nå.
Økonomi
Det ble ikke antydet noen endringer ift pristilbudet som allerede er gitt, selv om prosjektet
utsettes inntil videre.
Spørsmål
Dersom det er noen som spørsmål, eventuelle avklaringer, kan dette rettes til følgende:
Elvia ved Stefan Mathiassen, mobil 959 81 059, e-post Stefan.Mathiassen@eidsiva.no
Strømgruppa ved Stein Andersen, mobil 488 89 406, e-post stromsaken@gmail.com
Bjønnåsen, 26. mars 2020.
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