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Status pr. 13. Desember 2009
Hovedledningene har så langt blitt lagt fra Sandvika, oppover Sandvikstien i felt 2, deretter
videre opp langs jordet og opp til veien til Jørstadtoppen. Det er ryddet trær der traseen vil
fortsette videre innover i terrenget fra veien, og traseen opp på Jørstadtoppen er nesten
ferdig sprengt. Vi skal deretter begynne å legge ledningene nedover veien. På toppen er det
lite fall, så det må tas hensyn til dette for å sikre fall hele veien. Hovedledningene i felt 3 er
planlagt ferdig i januar.
I uke 50 så har man også ryddet traseen fra Jørstad gård til Sildevika, felt 4, for trær. Her vil
det bli vanskelig å grave, det er vått, så man må muligens lage en anleggsvei for maskinene.
Dette betyr at man trenger plass. I tillegg så ville mange trær/ røtter bli skadet hvis man tok
for lite. Mange har håpet at man kunne tatt flere trær, mange synes dette er for mye. En ting
vi vet med sikkerhet; det vil gro igjen, men det vil være annerledes en stund.
Trefelling har skjedd i overensstemmelse mellom entreprenør og Bø’s legat.
Tilbud på privat stikkledning
Vår entreprenør har nå begynt å sende ut tilbud på private stikkledninger til hytteeiere i felt 2
og 3. Flere har allerede takket ja til tilbudene. Tilbud vil bli sendt ut fortløpende til hytteeiere
iht. til videre fremdrift. De benytter anledningen når de nå graver til å sjekke grunnforhold i
området så de kan gi en så riktig pris som mulig.
Videre fremdrift
Vedrørende videre fremdrift så vil de når de er ferdige med hovedledningene i felt 3 i januar,
vurdere om man skal starte på hovedledningene i felt 1 eller fortsette videre med
fellesledninger i felt 2 og 3. Dette avhenger av værforhold. Nærmere informasjon om dette vil
bli gitt.
Samtidig med dette vil et annet lag med maskiner og mannskap starte å grave i felt 4 fra
Sildevika og oppover mot Jørstad gård i januar. Nærmere informasjon om dette vil bli også
bli gitt.
Entreprenør vurderer også om de skal begynne å grave på de private stikkledningene.
Etter en avklaring med Sarpsborg kommune (SK) vedrørende tolkning av kravene i deres
spesifikasjoner er man enige om at det er mulig å grave frem til hyttevegg, men IKKE å
koble til hytta FØR Høysand VA anlegget er testet og godkjent. Både vi og andre anlegg
rundt Skjebergkilen trenger vann til testing, men SK har informert oss om at vann ikke vil
komme før etter påsken 2010. Vi må derfor se på andre løsninger slik at vi kan teste ferdig
ledningene. Dette kan påvirke ferdigstilling av anlegget.
Nærmere informasjon om dette vil bli også bli gitt.
Riggplass for entreprenør
Som nevnt; pga funn av fornminner måtte vi finne en ny riggplass. Som mange har lagt
merke til så har dette blitt ved parkeringsplassen i Sildeviksveien. Dette tar mye plass, og
det blir mye rot her, men ett sted må de være. Vi ser at dette kan by på utfordringer med
hensyn på parkering når deler av Sildeviksveien etter hvert blir stengt seinere i vinter. Men vi
håper at dette løser seg. Vi er i dialog med entreprenør med tanke på å finne en annen
riggplass når våren nærmer seg, slik at vi unngår problemer med mangel på
parkeringsplasser.
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Funn av fornminner og fredning av
område i Felt 1:
Som tidligere referert ble det foretatt
registreringer av forminner i Høysand i
sommer. Hele området ble undersøkt,
men de konsentrerte seg tilslutt om
krysset over til Jørstad gård og
tilstøtende jorde.
Det ble kun gjort funn i felt 1, bl.a. mye
flint og en steinøks, alt ca. 7.000år
gamle. Dette området ble fredet, men vi
søkte om få grave der. Dette har vi nå
endelig fått godkjent fra Riksantikvaren.
Dette betyr at vi nå har lov til å grave i
felt 1, og det har vår entreprenør planer
om å gjøre så snart maskiner og
mannskap blir ledige fra felt 3, dvs. i
januar. Området som er merket oransje
har man kun funnet ”løsfunn” av flint, og
er ikke fredet.

Informasjon om pumpestasjoner til hytter
Informasjon om pumper har nå blitt lagt ut på hjemmesiden, under en flik merket ”Teknisk
Informasjon”.
Informasjonen er fra Driftsteknikk AS som leverer pumpestasjonene som Høysand VA skal
benytte. Pumpene som er i pumpestasjonene er av merke ”Flygt”, er mye brukt og vi har
forhørt oss i markedet, så dette skal være en bra pumpe. Vi skal benytte disse pumpene i
alle de store hovedstasjonene, og informasjonen som er lagt ut på hjemmesiden er for de
pumpestasjonene som skal benyttes i den enkelte hytte som har behov for det. Denne
informasjon vil gi den enkelte hytteeier informasjon om dimensjoner på pumpestasjonen. Det
er en stor fordel at disse bestilles av samme vår entreprenør, slik at denne blir montert riktig.
Det er IKKE opptil den enkelte hytteeier å bestemme hvilken pumpestasjon/ pumpe han
ønsker å bruke, dvs. det er pumper fra denne leverandøren som skal benyttes. Pumpene må
være beregnet og sjekket for de avstander og trykk hvor de skal brukes. Hvis vi benytter
andre pumper som forårsaker skade, så kan Høysand VA få problemer med garantien på
hele systemet (i verst tenkelige tilfelle). Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert. Er det
andre tekniske spørsmål, så er det bare å sende en henvendelse til styret
Oppdatering av traseer
Vi støter i noen tilfeller på noen utfordringer som vi ikke har vært klar over i forprosjektet,
som medfører at COWI må oppdatere traseer. Ett eksempel som kan nevnes er krav fra
Sarpsborg kommune om at vi ikke har lov til å sprenge i fjell i dagen, dvs. det skal ikke være
synlige skader i fjell etter oss. Dette har også medført at vi må legge om noen traseer. Noen
steder har vi fått nye medlemmer, og vi må vurdere om traseene kan legges lurere.
Oppdaterte kart vil bli sendt ut så snart de foreligger og har blitt kontrollert av styret.
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Kommunal VA stasjon og
toalett i Sandvika
Jobben med kommunal VA
stasjon har blitt tildelt Kjell Mørk
As. Sjøledningene ble trukket
inn under stranda i høst, og
disse kom opp i dagen på
oversiden av den nedre
sandvolley banen. Ledningene
ble deretter skjøtet og lagt
videre opp til stedet der det
kombinerte toalett og VA
stasjon i Sandvika begynner å
ta form. Vi har blitt informert av
Sarpsborg kommune at denne
vil bli klargjort og igangsatt etter
påsken neste år.

Medlemsmøte som var planlagt høsten 2009
På årsmøtet i år ble det nevnt at vi allerede da planla et ekstraordinært årsmøte til høsten.
Det rakk vi ikke. Det har blitt for mye å gjøre, så vi følte at vi ikke kunne tilføre dere nok
informasjon.
Derfor så har vi utsatt ekstraordinært årsmøte til torsdag

4. Februar 2010.

Vi vil komme tilbake med innkalling til dette på nyåret. Vi vil på dette møtet ha følgende
saker:
1.
2.
3.
4.

Behandling av nye oppdaterte vedtekter
Informasjon om status og fremdrift
Økonomi
Evt. andre innkomne saker

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!

Vi benytter også muligheten til å ønske alle medlemmene god jul og ett godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Styret
Høysand Vann- og Avløpslag
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