Elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde – nyhetsbrev #10

Elvia AS anser nå prosjektet elektrifisering av Bjønnåsen hytteområdet som ferdigstilt. Det gjenstår noen mindre
oppgaver som sluttkontroll fra kvalitetsavdelingen, bortkjøring av søppel og fakturabehandlinger. Det er nå 295
bestillinger av strøm.
Den siste fakturaen på anleggsbidraget for prosjektet vil komme i 4. kvartal 2022. 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
anmodes at de som har fått kabelkveil på hyttetomten gjennomfører dette så snart som mulig. Kabel som blir liggende,
vil kunne forringes.
Om en hytteeier nå eller i fremtiden ønsker å kople seg til strømnettet, skal elektriker kontaktes. Elektriker vil behandle
tilknytningen videre mot Elvia AS- Hytteeiere som nå når prosjektet er avsluttet ønsker seg strøm på hytta, må ta
kontakt med autorisert installatør eller kundeservice hos Elvia AS.
Se linken på hvordan dette skal gjøres:
https://www.elvia.no/mitt-elvia/tilknytning-til-stromnettet/
VIKTIG BESKJED;
Før all graving finner sted må gravemelding sendes inn av den som skal utføre gravingen. Det ligger nå mye kabler i
bakken som må hensyntas ved graving. Graving skal ikke skje før kabeltraséer er påvist.
Elvia AS sin prosjektorganisasjon ifm. elektrifiseringen av Bjønnåsen hytteområde er nå nedlagt. Elvia AS sitt
kundesenter er heretter det eneste kontaktpunktet. Kontaktinformasjon finner dere her:
Forside - Elvia | Elvia
Eventuelle spørsmål eller innspill som er ønskelig å få besvart kan rettes til følgende e-post: stromsaken@gmail.com ,
eventuelt til Strømgruppa. Strømgruppa og e-post adresse vil fortsatt være operative ut 2022.
Strømgruppa benytter anledningen til å rose alle hytteeiere på Bjønnåsen for deres tålmodighet ifm.
anleggsvirksomheten i vårt hytteområde
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Stein Andersen
488 89 406

Trude Engen Strand
995 58 429

Geir Kurud
917 03 141

Bjønnåsen, 21. september 2022.
Med vennlig hilsen
Bjønnåsen Vel
Styringsgruppen strøm
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