
Informasjon fra strømgruppa. 
 

• Det er pr d.d.  165 hytteeiere som har meldt seg for strøm. 
 

• Frist for å melde seg på er 27/3-2020 
 

• De som har bestilt strøm, vil etter fristens utløp, motta bekreftelse fra Eidsiva. 
Mail eller post. De som ønsker strøm må/skal sende egen bestilling. 
 

• Dersom du ikke kan finne ditt infoskriv for å bestille strøm, ber vi deg ta direkte 
kontakt med Prosjektleder Stefan Mathiassen, Tlf. 95981059 eller på mail 
stefan.mathiassen@eidsiva.no 

 
• Det er rettet en henvendelse til bredbåndsselskap for å se på muligheten til å legge 

rør for bredbånd i samme grøft som strøm. Ikke noe er bestemt  
 

• Det ble på årsmøtet lest opp deler av et notat fra Furnes Almenning. 
Notatet er nå lagt ut på Bjønnåsen vel og Furnes Almening sin hjemmeside. Notatet 
er også vedlagt dette skriv.  

 
• For å forsikre at alle får denne info, er den lagt ut på facebook og Bjønnåsen Vel sin 

hjemmeside. Den er også sendt pr mail til de som har registrert mailadresse og sendt 
pr post til de som ikke har registrert mail adresse.   

 
• På årsmøtet til Bjønnåsen Vel, 22/2 ble det påstått at, ettersom Eidsiva og Hafslund 

er sammenslått, vil dette være absolutt siste muligheten for å få strøm til Bjønnåsen. 
Dette fordi prosjektet ville få en annen økonomisk ramme ved senere bestilling. 
(Strømforsyning skal betales i sin helhet av de som kobler seg til) 
Vår prosjektleder i Eidsiva kunne ikke bekrefte denne informasjonen, og vi forholder 
oss til den informasjon vi har fått fra Eidsiva Nett 
 

• ALL VIDERE INFORMASJON VIL KOMME PÅ FACEBOOK, HJEMMESIDE ELLER PÅ 
MAIL. HAR DU IKKE REGISTRERT DIN MAIL ADRESSE, SÅ TA KONTAKT MED OSS! 
 
 

• Noe som er uklart? Spørsmål? Forslag?  
Ta kontakt med en av oss i gruppa.  
 

 
 
Trude Engen Strand   Håvard Husom   Ragnar Pabsdorff  
Tlf. 99558429    Tlf.  95981443   Tlf. 91848766  
 
Stein Andersen    Geir Kurud    Knut Fougner 
Tlf. 48889406    Tlf. 91703141   Tlf.  
 
 


