Elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde – nyhetsbrev #8
Fremføring av strømkabler fortsetter.
Entreprenør Skyttermoen AS ligger godt an ihht fremdriftsplanen. Sone 1, 2, 3, 4 og 5 er på det nærmeste ferdig. Den
varslede forsinkelsen i øvre del av sone 5 på leveranser til en trafostasjon er nå i orden. Elvia AS har gjennomført
nødvendig koplinger av skap og spenning satt hele sonen.
Arbeidet har nå kommet inn i sone 7 langs hovedvegen. Så langt har Skyttermoen AS ikke hatt noen store problemer.
Større snømengder og kulde vil derimot skape utfordringer fremover. Dette vil innebære at arbeidet i all hovedsak
langs hovedvegen stopper opp for denne gang og vil starte opp igjen så snart forholdene tillater det.
Arbeidet i de kommende ukene vil dreie seg om stikkvegene i sone 6. På stikkvegene der det foregår arbeider, vil det
være stengt i arbeidstiden, men det forsøkes å holde vegene åpne på kveldstid og i helgene. Elvia vil kontinuerlig foreta
nødvendige koplinger i skap slik at sonen kan spenning settes.
Skyttermoen kan kontaktes på tlf 951 06 494 for eventuelt nærmere avklaringer vedrørende stenging av stikkveier.

Gravmaskinene fortsatt i virksomhet!

Det er på nåværende tidspunkt 288 hytteeiere som har bestilt strøm.
Minner om at den enkelt hytteeier som har bestilt strøm, merker av på hytteveggen hvor inntaksskapet skal plasseres
på sin respektive hytte. En dialog med entreprenør kan være en fordel.
Minner om Furnes Almenning sine innspill til Ringsaker kommunes reguleringsplan for Bjønnåsen hytteområde
vedrørende installasjoner på de respektive hytter. Oppdatert og godkjent reguleringsplan finnes på Bjønnåsen vel sin
hjemmeside.
Elvia AS har i samråd med Skyttermoen AS iverksatt opprydding av kabeltromler etc. i hytteområdet. Dette vil bli samlet
sammen på anleggsområdet ved Persbu før det blir fraktet bort fra vårt hytteområde.
Når det gjelder økonomien i prosjektet er det ifølge Elvia ingen forhold som indikerer noen endringer i budsjettet.
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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, 17. januar 2022.

Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm
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