
   

Informasjon fra Bålerud VA om aktuelle saker på Svartskog 
 
Vanntrykk  
 
Kommunen har hatt et par driftsstans på pumper i trykkøkningen ut fra vanntårnet. Det har ført til at 
flere innbyggere har opplevd å miste vannet, eller at det er dårlig vanntrykk i kranene. 
 
Det ser ut til at dette er forårsaket av at det er lite forbruk av vann, og at dette problemet vil 
forsvinne etter hvert som flere kobler seg til. Kommunen har i mellomtiden lagt opp til tettere 
manuell oppfølging. Dersom vanntrykket skulle bli borte er det meget viktig at kommunen raskt får 
beskjed, enten til vår vakttelefon 90 98 17 63 eller til Morten Andreassen på telefon 90 62 62 52. 
 
Vi har også fått melding fra enkelte om at det kommer møkkete vann når det kobles på eller når 
trykket går av og på. Dette kommer normalt sett ikke fra det nye anlegget som er spylt, kloret og tatt 
prøver av, men fra gamle rør og bereder som nå får et nytt og høyere trykk og dermed river med seg 
partikler som er i rørene fra før. Disse partiklene vil ofte samle seg i silene på blandebatteriene, og 
det vil være smart å ta av silene før nytt trykk settes på, eller ta av og rense dem dersom trykket 
allerede er satt på. 
 
Spyling av støv 
 
I forbindelse med støvplager i Rødstenveien er det bestilt spyling fra kommunens veiavdeling. Denne 
vil bli utført så snart veiavdelingen har kapasitet til det.  
 
Asfaltering og tilkobling VA 
 
Når det gjelder Roald Amundsens vei vil kommunen foreta en delovertagelse for å kunne framskynde 
asfaltering og nye tilkoblinger, og forsøke å få asfaltert første laget i løpet av mai. Det vil da også bli 
mulig å koble seg til vann og avløp i løpet av mai.  
 
Ta kontakt med oss 
 
Vi ønsker at dere tar direkte kontakt med oss hvis dere skulle oppleve noen utfordringer eller 
problemer i forbindelse med kommunens arbeider i området. Ta kontakt med Morten Andreassen på 
telefon 90 62 62 52 slik at vi i størst mulig grad kan unngå feilinformasjon og misforståelser. 
 
Vi har i tillegg åpen ettermiddag annenhver tirsdag, der kommunen og entreprenøren er til stede på 
Vestenga riggområde. Da kan alle som ønsker det komme innom og gi innspill eller gjøre avklaringer 
rundt situasjoner som har oppstått. Svartskog Vel deltar også på byggemøtene.



   

 
 
    

 

 
 


