
Lampe som mister strømmen

Lampe som skal tas ned

Lampe som fortsatt vil lyse

Pålagt fjerning av veilys i
Norgesnetts høyspentstolper

Nesodden kommune har fått pålegg fra Norgesnett
om å ta ned veilys som henger i deres høyspentstolper,
med bakgrunn i elsikkerhet / HMS.

I Storebakken må 5 lamper tas ned, i St.Hansveien og
Whistbakken må 11 lamper tas ned, i tillegg mister flere
lamper i Whistbakken strømtilførselen.

Lampene vil tas ned i løpet av de neste ukene, og deler
av veiene vil da stå uten belysning. Kommunen
ønsker raskest mulig å sette opp nye trestolper med
veilys på motsatt side av veien der lampene må tas ned.
For å sette i gang med arbeidet trengs det tillatelse fra
berørte grunneiere, disse vil i løpet av kort tid få
tilsendt nødvendige dokumenter for underskrift.

Planene er forelagt velforeningen som har uttrykt et
sterkt ønske om at veibelysningen gjenopprettes 
snarest mulig.
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