
 TIL ALLE HYTTEEIERE PÅ BJØNNÅSEN 
 
 
 
På årsmøtet 23/02-19, på Persbu ble det besluttet å sette ned et utvalg, for å se på 
muligheten for å få strøm til hyttefeltet Bjønnåsen. Både hytter innenfor Furnes Almenning 
og Pihl Almenning.  
 
Utvalget har hatt 3 møter, hvorav Per Fineid (Pihl Almenning) og Morten Øie (Furnes 
Almenning) har deltatt på ett møte.  
Det har parallelt vært kommunisert med Hedmark fylke og Ringsaker kommune.  
Hverken Pihl eller Furnes Almenning, Ringsaker kommune eller Hedmark fylke hadde 
innvendinger til saken, på dette stadiet.  
 
PRISER 
 
*Eidsiva beregner en pris pr hytte på mellom kr. 80.000,- - 130.000,- 
*Vi har vært i kontakt med 3 installatører for installasjon inne i hytta.  
  Dette innebærer utvendig målerskap, sikringsskap med 6 kurser og 40 punkter.   
  Snitt pris på installasjon er beregnet til kr. 80.000,- 
*I tillegg kommer graving av grøft fra Eidsivas fordelingsskap frem til utvendig målerskap.  
  Dette vil variere fra hytte til hytte, og er ikke beregnet.  
 
VEIEN VIDERE 
 
Dette er ikke en forespørsel om DU vil ha strøm til hytta di, men om du er positiv eller 
negativ til at det kommer strøm til hyttefeltet.  
Det er flertallet av hytteeiere som bestemmer om det skal godkjennes at det blir lagt 
strøm til Bjønnåsen.  
Dersom det blir flertall om strøm til Bjønnåsen, vil det komme en egen henvendelse fra 
Eidsiva hvor du kan bestille.  
 
For å kvalitetssikre at alle får informasjon, vil dette skrivet bli lagt ut på Bjønnåsen Vels 
hjemmeside, sendes pr. mail, og pr post til alle hytteeiere.  
 
Vi ber ALLE om å svare på henvendelsen! OG INNEN 20.06.19 
 
Dette kan du gjøre ved enten å  
-svare på denne mailen stromsaken@gmail.com 
-sende brev til Trude Engen Strand 
   Brattbakkvegen 12, 2387 Brumunddal 
-ringe til Ragnar Pabsdorff tlf. 918 48 766 
 
 
Ragnar Pabsdorff   Knut Fougner  Håvard Husom  
 
Stein Andersen   Geir Kurud   Trude Engen Strand 
 


