Elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde – nyhetsbrev #9
Fremføring av strømkabler fortsetter i hytteområdet. Sone 1- 4 anses helt ferdig hva gjelder graving av kabler, tilbake
stilling og pussing av terreng etc. Videre er Skyttermoen AS ferdig med graving og fremføring av strømkabel i sone 6
og 7. Det gjenstår noen stikkveier. De har startet i sone 8. Graving og montasje planlegges å være ferdig innen 1.
september 2022.
Ifm de utfordringer vi har hatt med aggregatet på vannverket vil graving frem dit bli prioritert. Furnes Almenning
koordinerer med installatør om dette.

Fremføring av strømkabler fortsetter!

Det er nå om lag 293 bestillinger på strøm. Den siste fakturaen på anleggsbidraget for prosjektet vil komme i starten i
2023. I følge Elvia AS ligger prosjektet innenfor budsjettet
Det er flere hytteeiere som ikke har gravd stikkgrøft for fremføring av strømkabelen i trekkerør frem til hyttevegg. Det
anbefales at de som har fått kabelkveil på hyttetomten gjennomfører dette så snart som mulig.
Elvia AS har i samråd med Skyttermoen AS iverksatt rydding av tromler etc ved Bjønnåsbrua og på Hammarseterhøgda.
Dette blir samlet ved riggen på Persbu før bort kjøring blir gjennomført. Det er oppfordret til rydding i god tid før
arrangementet på Persbu den 6. august.
Det planlegges med gjennomføring av en sluttbefaring på Bjønnåsen når prosjektet anses ferdig. Dette blir en befaring
bestående av representanter fra Elvia AS, Skyttermoen AS, grunneiere og strømgruppa. Befaringen planlegges
gjennomført før snøen kommer.
VIKTIG BESKJED;
Ved alle hytter på Bjønnåsen som ikke har bestilt strøm ligger det nedgravd kabelstump med søkeball i bakken ved
tomtegrensen. Dersom det er hytteeiere nå eller i ettertid ønsker strøm, må Elvia AS eller El installatør kontaktes før
graving finner sted. Det er svært viktig med kabelpåvisning før graving iverksettes, da det ligger høyspent i bakken som
man kanskje ikke er klar over.
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Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com ,
eventuelt til følgende personer:
Stein Andersen
48889406

Trude Engen Strand
99558429

Geir Kurud
91703141

Bjønnåsen, 30. mai 2022.

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm
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