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Sak behandlet og vedtatt ved Årsmøtet 2020 

 

Det ble ved Årsmøtet 2020 vedtatt utbedring av vannbrønn i krysset Vestlia / Fjellveien. 
Bakgrunnen er at vannet i brønnen har hatt innhold av humus og jern. Utbedringen ble vedtatt til 
tross for at resultatet ikke kunne garanteres. Etter avtale har Norsk Pumpeservice AS påtatt seg 
jobben med inspeksjon, og utbedring dersom inspeksjonen ga grunn til å tro at utbedring ville gi 
ønsket resultat. 

Inspeksjon og utbedring ble foretatt 13.11.2020 med Bjørn Jensen som representerer Styret og 
velet. 

 

Rapport følger: 

Da har Norsk Pumpeservice v/Morten Hagen, vært oppe og sjekket borehullet. Vi demontere pumpa, 
tømte hullet for grumsete vann 2 ganger, og satte ned 8,7meter med foringsrør, dvs at vi kom 2,7 
meter ned i fjell. Pumperøret med tilbakeslagsventilen var på bare 15 meter, så Norsk Pumpeservice 
anbefalte at vi forlenget røret til 24 meter som er normalt. 

Nedsenkingen av nye rør var vellykket, vi fikk kjørt foringsrøret så langt ned vi kunne, borehullet er på 
133mm, muffa 130mm dvs. klaring på 3mm, muffa utvider seg når den kommer i kontakt med vann, 
så her ble det pottetett. Det ble vellykket. 

Men det som gjenstår er å få pumpet ut det gromset som ligger i borrehullet, det kan ta litt tid, og det 
er viktig å få gjort. Her trenger vi hjelp av medlemmene til å ta et tak. Har stått å pumpa litt i dag og 
ser forbedring. Vi bør legge det ut på Ledsageren og oppfordre til å ta ei treningsøkt ved pumpa, når 
de går forbi. Og gjerne gi beskjed, så vi har kontroll på at den blir jobbet med. Blir vannet bra gir den 
3600l/t og den klare jo å lever vann til hele feltet hvis ønskelig. Og den står frostfri.  

Ser at pumpa ligger veldig lavt i terrenget, og det kan bli problemer med overvann ved vårløsninga, 
men det kan vi skjøte hvis det er et problem.  

Moro hvis vi fikk en tilbakemelding på hvor mange pumpetak vi har gjort i løpet av vinteren, så kan vi 
se hvor mange liter som er byttet ut. 

Ellers gikk det veldig fint i dag, startet kl 8 og var ferdig ca 1200. Rundt 2minus og sno i lufta. :) 

 

Styret, 
15. november 2020 


