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Vil se på rotete trafikkbilde ved skole, barnehage og hall
DØNNA: I neste uke skal Dønna kommune 
avholde et møte som ser på hva som kan 
gjøres med en uoversiktlig trafikksituasjon 
ved Dønna barne- og ungdomsskole (bil-
det), Dønnahallen og Dønna barnehage. Det 
skriver kommunedirektør Tor Henning Jør-
gensen i en epost til Jelena Budesa, leder i 
foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved DBU.

Bakgrunnen er et innspill fra FAU-lederen 
som setter søkelys på et rotete trafikkbilde, 
og etterlyser en framdriftsplan/regulerings-
plan for hvordan området er tenkt å se ut.
«Slik FAU har oppfattet det skal det være 

bevilget trafikksikkerhetsmidler slik at arbei-
det med ny reguleringsplan kunne komme i 
gang», skriver hun.

Som et straks- og midlertidig tiltak, fore-
slår FAU at det blir lagt ned fartsdempere.
Ifølge kommunedirektøren har igangsatt 

arbeid med saka stoppet noe opp på grunn 
av bemanningssituasjonen. «Dønna kom-
mune er glad for FAU sitt engasjement, og 
forslag til midlertidige løsninger. De vil bli 
tatt med videre i prosessen», skriver han.

HAR MER ENN 
NOK: Dønna kom-
mune har en 
ganske stor drikke-
vannskilde i Ravn-
skarvatnet, og kan 
klare seg lenge uten 
nedbør og mildvær. 
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Dårlig med vann
noen steder, men
de fleste har nok
...Men kan være fare for frosne rør

FROSSET: Stordalselva i Stokkvågen har frosset (her avbildet sist sommer), og det gir problemer for det kommunale Selnes vannverk, 
som henter vann herfra. Kommunen har imidlertid gjort tiltak for å bedre situasjonen. FOTO: MARIANN VATNE

VÆRET:Vannforsy-
ninga i kommunene på 
ytre Helgeland ser stort 
sett grei ut, til tross for 
en lang periode med 
kaldt og tørt vær.

Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

Noen unntak er det likevel:
«Vannsituasjonen på Ein-

moen vannverk begynner å bli 
faretruende lite, og de som 
mottar vann fra Einmoen 
vannverk bør spar på vannet, 
unødvendig bruk anbefales 
ikke», melder Plan og næring i 
Nesna kommune på Facebook, 
men legger til at dette ikke 
gjelder for abonnentene til det 
største vannverket, Nesna 
vannverk.

Rødøy
I Rødøy kommune er det også 
gitt en generell beskjed til de 
som får vann fra kommunale 
vannverk om å spare mest mu-
lig på vannet.

«På grunn av minimalt med 
nedbør og barfrost over lang 
tid er det nå meget dårlig tilsig 
til vannverkene», melder kom-
munen på sin hjemmeside.

Lurøy
I Lurøy har de noen utfordrin-
ger med Selnes vannverk i 
Stokkvågen, men ellers er det 
ennå nok tilgang på vann i de 
syv andre kommunale vann-
verkene, melder teknisk sjef 
Atle Henriksen.

Selnes vannverk henter 
vann fra Stordalselva.

– Elva er frosset og det 
kommer litt lite vann fram til 
det vanlige inntaket. Vi har 
gjort noen tiltak, og henter nå 
vann fra en litt annen del av 
elva. Det ser ut til å fungere, 
opplyser Henriksen, som ikke 
har fått noe varsel fra private 
vannverk om utfordringer hos 
dem.

Leirfjord
I Alstahaug, Herøy og Dønna 
har de kommunale vannver-
kene mer enn nok vann, og det 
samme gjelder det største 
vannverket i Leirfjord, på Le-
land. I Leirfjord følger de mer 
med på de mindre kommunale 
vannverkene, i Bardal, Fager-
vika og på Sundøy.

– Foreløpig produserer vi 
ved alle fire kommunale vann-
verk, men vi er veldig bevisst 
på situasjonen og obs på de 
minste vannverkene våre, som 
har veldig begrenset tilsig. Vi 
skal se nærmere på situasjonen 
i neste uke, men vi er fortlø-
pende ute og sjekker vannver-
kene, så vi har kontroll på dem, 
sier John Alvin Mardal, leder 
på teknikk og eiendom i Leir-
fjord.

Kommunen har bedt de 

som får vann fra private vann-
verk om å si fra hvis de får pro-
blemer, og Mardal kjenner 
ikke til at noen ennå har gjort 
det. Disse kan i så fall ta med 
egne beholdere og hente vann 
på brannstasjonen, etter avtale.

«Unngå å hente vann fra 
punkter tilknyttet vannverkene 
Fagervika, Bardal og Sundøy», 
ber kommunen på sin hjem-
meside.

Frosne vannrør
Ifølge Meteorologisk Institutt 
skal det fortsatt være kaldt og 
tørt i alle fall i uka som kom-
mer. Teknisk sjef i Lurøy sier 
det er vanskelig å anslå hvor 
lenge vannverkene deres vil 
holde uten tilførsel utenfra.

Kulda skaper ellers proble-
mer med frosne vanninntak 
hos noen.

– Spesielt gjelder det noen 
hytter og fritidsboliger. Det er 
gjerne «termorør» som ikke 
står på eller ikke fungerer på 
annen måte. Vi anbefaler at 
alle sjekker disse og ikke minst 
sjekker hytter og lignende som 
gjerne står tomme i perioder, 
sier Atle Henriksen.

Forebyggende
Alstahaug kommune har så 
langt fått tre henvendelser om 
frosne rør, ifølge enhetsleder 
Tom André Johansen på kom-
munalteknisk avdeling.

– Dette handler om hvor 
mye jord man har over van-
nledninga, og hvor mye for-
bruk man har på den. Noen 
steder, der det er grunt, kan 
det fryse fort hvis det blir vel-
dig stillestående. Heldigvis er 
det ikke så mye fuktighet i 

jorda nå til «å bygge» tele 
med, sier han.

Kommunen har forsøkt å 
gjøre noen forebyggende tiltak 
ut fra erfaringer etter forrige 
tilsvarende frostperiode, i 
2018.

– Da registrerte vi alle som 
fikk problemer den gang, litt 
over 50 personer, som vi nå 
har sendt SMS til. Vi har bedt 
dem forberede seg, med for 
eksempel frosttapping, på at 
samme situasjon kan oppstå nå. 
Det er mulig at det har virket 
positivt, for vi har ikke hørt 
noe fra dem denne gang. De 
tre henvendelsene vi har fått, 
gjelder andre abonnenter, sier 
Johansen.

Han kjenner ikke til situa-
sjonen ved private vannverk, 
som på Hamnes eller Tro, og 
har ikke hørt noe derfra.


