Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann- og avløpslag

Oslo, 11. mai 2007

Informasjon til medlemmene i Kjerringholmen vann-og avløpslag
Da er vi i gang!
Vi har tegnet den endelige avtalen med Veidekke, og de har startet
prosjektering og søknadsprosessen mot kommunen.
Grunneieravtalen
Styret jobber med å ferdigstille grunneieravtalen som forutsettes
tinglyst før arbeidet kan iverksettes. Vi har i den forbindelse støtt på en
potensiell og uforutsett utfordring. Da grunneierne presenterte sine
krav under befaringen sist høst var de opptatt av hvor anlegget skulle gå,
og at det ikke skulle ødelegge naturen samt når prosjektet skulle
gjennomførings. Mulig kompensasjon for bruk av deres grunn ble ikke
nevnt. De har imidlertid den siste uken presentert at de vil komme med
et krav om kompensasjon. Grunneierne har formelt sett ikke krav på
kompensasjon, men de kan trenere prosjektet da ekspropriasjon tar tid.
Vi har avtalt et tentativt møte med grunneierne og Hvaler kommune, i
17. mai uken, for å diskutere temaet.
Trasekart
Det er utarbeidet et oppdatert trasekart, som følger vedlagt. Dette
kartet er ikke endelig, men viser i hovedsak hvor føringene vil gå. Vi
går ut fra at føringene for fellesledninger er relativt sikre, men endelig
føring den enkelte stikkledning vil først være klar etter befaring på den
enkelte hytte (se annet eget punkt).
Pumpestasjoner
Det viser seg at pumpestasjonen på den enkelte hytte er fysisk mindre
enn tidligere antatt. Dette medfører at flere antalig kan plassere
pumpen under hytta eller i en mindre kasse enn først planlagt. Vedlagt
følger informasjon om pumpen med målskisse.
Befaring på den enkelte hytte
Vi har tidligere varslet om at det vil bli gjennomført befaring på den
enkelte hytte, i juni og august, for avtale om plassering av
pumpestasjon. Datoen for befaringene er satt til:
Mandag 2. Juli og 6. august fra kl.09:00.
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Hvis du/dere ikke vil være tilsted en av disse datoen kan du/dere lage
en kartskisse samt ta bilder og overlevere dette til Øivind innen
befaringene slik at Veidekke kan verifisere plassering av pumpestasjon.
Hvis du/dere ikke er tilstede på hytta en av disse datoene eller sender
inn kartskisse vil Veidekke bestemme en optimal plassering på din hytte.
Kostnader for ekstra ledning
Hvis du ønsker en annen plassering av pumpestasjon enn den som inngår
i tilbudet (korteste vei fra fellesledning til laveste punkt ved hyttevegg)
kan du kjøpe lengre kabel. Dette tilbudet gjelder også for de som
ønsker å kjøpe kabel med varme fra pumpestasjonen inn til hytta (dette
innebærer at det vil være en tilkobling for varmekabelen for hele
stikkledningen for din hytte slik at du slipper flere brytere).
Prisene for ekstra ledning med varmekabel er som følger:
Avløpsledning: Kr. 195,- inkl. mva per meter
Vannledning: Kr. 185,- Inkl. mva per meter
Løpende oppdatert informasjon
Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på
www.kjerringholmen.com/vannogkloakk. Du kan også sende e-post til
vannogkloakk@kjerringholmen.com. Hvis du ikke har tilgang til Internett
vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle
interesserte.
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Vedlegg: Trasekart, brosjyre på pumpestasjon
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