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Status pr. 11. April 2010

Våren er her og telen har endelig forsvunnet i bakken. Teleløsningen denne våren har gitt
vår entreprenør (Mikalsen & Sønner) hodebry og mye ekstra jobb (som for eksempel
oppbygging av anleggsveier, etterfylling av traseer, ekstra planering, etc.).
Vedlagt i denne e-posten er noe info om ”tilstanden” i Høysand, og hva som er planlagt
videre utover våren mot sommeren.

Opprydning og planering
M&S fikk ordnet de fleste veiene før påske
så de ble veldig bra. Noen steder hvor
traseen går, synker massene mye
sammen når telen forsvinner. Dette er ett
vanlig problem, men dette har vært verre i
år. Dette betyr mye ekstra etterfylling,
planering og jobb. Spesielt veiene synker/
komprimeres mye. Her vil det snart bli
etterfylt med masse. Mange steder i
området har vannet funnet nye veier når
traseene har forandret den vanlige
naturlige dreneringen i grunnen. Når telen
fortsatt var i bakken medførte dette
mange våte steder når vannet ikke trakk
ned i bakken. Dette begynner å tørke nå.
Så snart det er tørt nok til at bakken tåler maskiner uten å gjøre store skader, så vil M&S bl.a
rydde Sandvika (som det vises på bilde så ser det ikke pent ut) samtidig som de skal legge
en kabel ned til pumpestasjonen. Også Sildevika vil da bli gjort penere, og flere andre steder
der de er ferdig, vil også bli ryddet. Alt dette vil bli gjort fortløpende, og M&S gjør sitt beste
for alle parter med å gjøre dette, forsette med graving av nye traseer, og graving av private
stikkledninger. I tillegg så ønsker mange å få gjort noen ”små oppgaver” når graveren står
på utsiden av hytta, noe de har også vært behjelpelig med. Vi håper og tror at alle skjønner
at alt ikke kan gjøres samtidig, og flytting av gravere frem og tilbake tar tid. Det er når det ser
som ”verst ut” at det er hyggelig med positive tilbakemeldinger om godt utført jobb ved
utførelse av de private stikkledningene.

Videre fremdrift
Planen for graving videre er som følger;
•
•
•

Trase fra Sildevika og opp mot trafo ved Jørstad gård (felt 4) graves ferdig. Deretter
skal man grave videre oppover, og sluttføre oppe på Jørstadtoppen. Her vil det
gjøres klart til en del boring. Dette skal gjøres av ett arbeidslag.
Felt 5 (eksl. Sjøledning og lille sildevika) gjøres ferdig av det andre arbeidslaget.
Deretter er planen og begynne på felt 6.
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•
•
•

Resterende fellesledninger og private stikkledninger i felt 2 og 3 vil bli gjort ferdig
fortløpende før sommeren. Planen er å gjøre seg ferdig med felt 2-6 før sommeren.
Etter sommeren så vil de (evt.) gjøre det som evt. må utbedres/ gjenstår i felt 2 og 3.
Men primært så skal felt 1 graves. Vi avventer forslag til sluttdato fra M&S, som følge
av endring i arbeidsrekkefølge utover kontrakten. Vi er så langt enige om at
fellesledninger skal være ferdige og testet før vinteren. Men dato er ikke bestemt.
Dette vil vi informere om så snart dette er klart.

Sommervannet
Sommervanns ledningene er som de fleste vet ødelagt noen steder i Sildevika og
Sandvikstien/ Jørstadtoppen. Hovedledningene for vann vil bli gravd frem av M&S der de er
brutt, og skjøtet i nær fremtid. Vi kommer tilbake med mer info så snart vi har mer. Om disse
nå vil bli brukt i fremtiden, vet vi ikke, men det kan hende at kravet om vannmålere muligens
vil stoppe vår planlagte løsning med sommervann fra Høysand VA sine ledninger. Dette vil vi
undersøke med SK.

Tilbud på privat stikkledning
Tilbud har blitt sendt ut til (nesten) alle medlemmene, MEN vi må informere om at tilbudene
baserer ser på dagens planlagte trasevalg. HVIS traseene forandres av Høysand VA pga.
grunnforhold eller andre grunner, så kan ikke M&S eller Høysand VA lastes for
ekstrakostnader dette evt. måtte medføre. Dette kan selvsagt også bli billigere. Vi har gjort
mange nye trasevalg allerede, og det dukker stadig opp nye utfordringer. Vi håper
medlemmene har forståelse for dette.

Tekniske løsninger
Det har som nevnt blitt innført krav om vannmåler i Sarpsborg kommune (SK). Ett av
kravene er bl.a. at denne skal stå ”frostfritt”. Vi har spurt SK om hvordan de hytteeiere som
vanligvis slår av all strøm i hytta skal forholde seg til dette, og om dette har blitt vurdert. Vi
har også spurt om vannmåleren kan dreneres. Vi har ikke fått svar på dette ennå.
Som en følge av dette kravet så kan vi ikke ha en forgrening på den private stikkledningen
FØR vannmåleren. Dvs. stikkledning til for eksempel anneks må innom vannmåler FØR den
går til annekset. Alternativt kan flere vannmålere benyttes. Vi vet at det er lagt private
stikkledninger med en slik avgreiningsløsning. Dette er også ett spm. som vi har tatt opp
med SK.
Vi vil også nevne at det er viktig at dere søker råd hos rørlegger slik at dere får en total
løsning som passer den enkeltes hytte/ behov best. Som standard så benyttes det på frostfri
dybde eller isolert en standard teleskop stoppekran. Hvis noen ønsker en ekstraløsning med
stoppekran som også kan dreneres, så kan denne evt. byttes eller inkluderes som en ekstra
stoppekran. Dette kan avklares ved å ta kontakt med M&S. Som nevnt, vi kan ikke love at
vannmåler kan dreneres. Er det andre spm. så er det bare å ta kontakt.
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Stranda i Sandvika og andre SK planer
Vedr. stranda og alt annet som var planlagt der, så har det fleste observert at støttemuren
stoppet ”plutselig”. Det var ikke budsjettet som var årsaken til at det stoppet, men dette
skyldes at de fikk problemer med at telen gikk og det kom mye vann. Planen var å fortsette
med flere tiltak i Sandvika før sommeren, men primus motor i SK har dessverre blitt alvorlig
syk, så alt har stoppet opp. Dette er beklagelig, men i en slik sammenheng så blir alt annet
uvesentlig.

Dugnad
Vi har ikke satt noen dato for dugnad ennå. Vi avventer med dette inntil at vi vet når M&S
har tatt det meste så den siste finpussen gjenstår. Vi vil sende ut beskjed så snart vi vet mer,
og så snart forholdene tillater det.

Hjemmesiden
Vi legger ut all informasjon som blir sendt ut på e-mail på hjemmesiden, slik at dere har
mulighet til å finne igjen informasjon seinere. I tillegg så vil vi bli begynne å legge ut bilder av
fremdrift og anleggsvirksomheten i Høysand, så alle kan følge med, selv på avstand. Så følg
med!

Med vennlig hilsen

Styret
Høysand Vann- og Avløpslag
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