Referat fra fellesmøte
Persbu 20.06.20

Omlag 120 personer møtte til fellesmøte om strøm på Persbu.
Møtet var et ønske fra hytteeiere, og har vært planlagt tidligere i år, men flyttet
pga Covid 19 og medfølgende begrensninger.
Fra Furnes Almenning stilte Morten Øie.
Fra Pihl AS stilte Per Fineid.
Fra Elvia stilte Stefan Mathiassen.
Fra strømgruppa stilte Håvard Husom, Stein Andersen, Ragnar Pabsdorff, Geir Kurud og
Trude Engen Strand. Knut Fougner kunne ikke stille.
Håvard ønsket velkommen, og fortalte om mandatet til strømgruppa.
Ordet gikk så til Per Fineid, som kunne fortelle at Pihl AS er positive til strøm på Bjønnåsen.
De har erfaring fra lignende prosjekter. De har imidlertid ikke mulighet til å gå inn med
økonomisk støtte.
Morten Øie fortalte at det samme gjelder for Furnes Almenning. De er positive til strøm,
men kan ikke gå inn med økonomisk støtte. De ønsker sterkt strøm for å drifte vannanlegget
og Persbu.
Stefan Mathiassen fra Elvia snakket om prosessen fra første henvendelse til status i dag.
Verken Ringsaker Kommune, fylket eller Fylkesmannen har innvendinger mot at det kommer
strøm til Bjønnåsen.
Pr. 20.06 har 177 hytter bestilt strøm. Elvia ønsket min. 210 hytter påmeldt.
Det er fortsatt mulig å gjennomføre innføring av strøm selv med de 177 som er påmeldt i
dag, men dette vil generere en ny runde med «påmelding» og til en annen pris enn det som
er beregnet for 210 hytter.
Dersom det er flere enn 210 hytter vil kostnaden bli lavere.
For 210 hytter er anleggsbidraget beregnet til Kr. 80.231,Dersom prosjektet iverksettes vil 50% av anleggsbidraget forfalle når prosjektet starter.
De resterende 50% forfaller når prosjektet er ferdig. Dette antas å ta ca 2 år.
SPØRSMÅL:
1. «Er Hammarsetra beregnet med inn i prosjektet?»
Nei. Hammarsetra vil være et helt eget prosjekt.
Elvia forskutterer for Hammarsetra.

2. «Blir det gravd ned kabel langs vegen?»
Ja. stort sett så vil all kabel graves langs vegen.
3. «Må vi koste noe graving selv?»
Ja. Fra kabelskap i veien og fram til hytta må du grave selv.
Men ut i fra Elvias kart så vil dette dreie som om maks 60 – 70 meter.
4. «Vil det koste mer å melde seg på strøm senere – om man ønsker det?»
Nei. Prisen vil være den samme noen år fremover.
Forutsatt at 210 melder seg på nå, vil prisen være Kr. 80.231,Prisen vil være den sammen noen år fremover, for de som evnt. ønsker å
bestille senere.
5. «Kan styret eller strømgruppa ta kontakt med de som er i tvil og forklare fordeler?»
Nei. Styret og strømgruppa er nøytrale, og kan ikke jobbe for å påvirke
hverken Ja eller Nei siden. Vi kan kun svare på spørsmål når de dukker opp.
6. «Om vi sier ja nå, og betaler anleggsbidrag, må vi legge strøm inn til hytta?»
Nei. Du velger selv når du legger strøm inn i hytta.
Du betaler anleggsbidrag, og ikke mer. Ingen nettleie før strøm er installert inn.
7. «Får vi fiber samtidig?»
Nei. Strømgruppa har undersøkt med flere leverandører av fiber.
Det er ikke fiber på Ljøsheim, som vi evnt skal grave strøm fra, så det vil
bli alt for dyrt å trekke fiber frem til Bjønnåsen nå.

9. «Når er siste frist for å melde seg på for å få strøm?»
Siste frist er 30.09.20
10. «Hva koster det å ha strøm på hytta?»
Det er samme tariff for strøm på hytta som hjemme.

11. «Hvor henvender jeg meg med spørsmål eller for å melde interesse for strøm?»
Du kan alltid kontakte medlemmer i strømgruppa om du har spørsmål.
Trude Engen Strand
Tlf. 99558429

Håvard Husom
Tlf. 95981443

Ragnar Pabsdorff
Tlf. 91848766

Stein Andersen
Tlf. 48889406

Geir Kurud
Tlf. 91703141

Knut Fougner
Tlf. 91191330

Du kan også kontakte vår prosjektleder i Elvia, Stefan Mathiassen, for å melde
deg på for å få strøm.
Alle henvendelser på mail må merkes referanse nr. 1983118 og sendes til
Stefan.matiassen@eidsiva.no
Han kan også nåes på tlf. nr. 95 98 10 59

Strømgruppa
v/Trude Engen Strand
Ref.

