INFO FRA STRØMKOMITEEN pr. 22 august 2011
Som dere sikkert har registrert, så er fremlegging av strøm til dalen og hyttene godt i gang. Noen
utfordringer har Lyse støtt på i forhold til fremlegging av linjen frem til dalen, men dette er under
kontroll. Når det gjelder spredenettet til skap og hytter, så er også dette kommet i gang. Her har jeg
bedt om at det settes inn mer ressurser slik at vi blir ferdig før vinteren kommer. Dette har resultert i
at Agder og Telemark skog er leid inn for å ta seg av gravingen til hyttene. Det er ca 280 hytter som
har bestilt strøm (det er 100 flere enn det vi fikk inn av intensjonsavtaler for 3‐4 år siden). Av disse
280 hyttene, så har 85% bestilt graving og nedlegging av kabel helt eller delvis til hyttene. Vi snakker
om ca 15 km med graving! Agder og Telemark Skog vil foreta graving både med maskin, men også
svært mye med håndgraving. Dette for å spare terrenget!
Til orientering så er entreprenørene nødt til å bruke 8 tonns gravemaskiner i terrenget. Dette har
med sikkerhet å gjøre, fordi tromlene med kabelen som skal ned mellom trafo og skapene veier 3
tonn, og må fraktes ut i terrenget. Vi registrerer at de er flinke til å rydde opp etter seg.
De som graver selv helt eller delvis, har behov for å få fatt i trekkerør og merkebånd til grøften sin.
Dette leveres ut etter forespørsel ved veien. (Rødekors hytta) Dere må ta ut en kopi av
bestillingsskjemaet dere har sendt inn, slik at uttaket blir ført inn her og skjemaet blir så tatt imot og
senere lagt inn i permen der bestillingen din ligger fra før. NB! Det er folkene fra Agder og Telemark
Skog dere skal henvende dere til! Kabelen til hyttene veier ca 1 kg pr. løpemeter, og denne vil bli lagt
ut i terrenget ved skapene av Otera/ Agder og Telemark Skog. Kortere kabler kan dog leveres ut i
sammen med trekkerør, men her må en være sikker på rett lengde, slik at en slippe å skjøte kabelen!
NB!! Dere må huske på at for å unngå ekstra skjøt ved hytta, så må dere legge til den lengden på
kabelen fra hyttevegg til sikringsskap under oppmåling av kabel, snakk med elektriker om hvor mye
han trenger. Det kan med fordel henges opp et oppslag der kabelen kommer inn til hytten, hvor
ekstra meter med kabel står oppført. Flere har for øvrig ført opp ekstra kabellengde på
bestillingsskjemaene, og dette vil de som legger ut kabel kunne se i skjemaet, men vil en være helt
sikker kan et lite oppslag sikre dette.
Jeg ber om at spørsmål av forskjellig slag blir sendt til hunnedalen@lyse.net , og så vil jeg besvare
disse i samråd med Lyse fortløpende.
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