Referat fra første møte i Folkehelsekomiteen på Bjønnåsen.
14.mai-19, Brumunddal bo-og akt.senter.
Tilstede: Birger Lillesveen, Stein Andersen, Wenche Sundstuen, Kjersti Busterud Grøtlien, Ane
Wenche Moen, Elin Ødegård Frafall: Sjur Østvang og Lars Magnar Toresen Lund

1. Introduksjon av gruppas medlemmer.
2. Historien bak prosjektet: Et historisk oppdrag fordi det er første gang i historien en
hyttevelforening i Ringsaker, kanskje hele Norge, får øremerkede midler til
folkehelseprosjekter i vårt fantastiske hytteområde. Viktig fordi dette vil medføre Bjønnåsen
før og etter med tanke på muligheter for å drive aktiviteter.
Ringsaker kommune har bevilget kr. 500.- pr hytte som er velmedlem pr. år i tre år. (
2019,2020,2021). Dette utgjør for Bjønnåsen Vel kr. 260.000,- pr. år.
At midlene blir benyttet på en fornuftig og riktig måte innen folkehelseperspektivet vil være
avgjørende for om dette blir en permanent ordning for alle velforeninger i Ringsakerfjellet.

3. Organisering av gruppa: Leder = Birger Lillesveen, kasserer = Wenche Sundstuen, sekretær =
Elin Ødegård, resten av gruppa prosjektledere sammen med nevnte representanter.
Viktig med delegering av ansvar for hvert prosjekt.

4. Økonomi og økonomistyring: Får videre midler fra kommunen år -20 og -21 når det vises til
igangsetting av tiltak og utførelse.
Viktig med registrering av egeninnsats/ timeregistrering/dugnad = ca 200kr pr. time.
Prøve å få til prosjektnr. for hvert prosjekt. Velforeningen kan låne penger til prosjektet ved
behov. Midler pr d.d. = 165.000,- etter bruk av midler til Frisbeegolfbane og utstyr.
Wenche er økonomiansvarlig. Hun følger opp saken med sats for frivillig arbeid.
5. Frisbeegolfbane: Åpnet 24/9-19. Har nå en 10 kurv/hulls bane, en treningskurv, ønsker 8
hull/kurver til. Odd Byenstuen lager skilt med info til hver bane. Sjur jobber med sponsorer
til dette, evt en sponsor pr bane/kurv. De vil videre lage ramper med belegg å stå på til hver
bane + beskyttelse for dyr som går på beite. Stein ordner dette videre, prosjektleder.
6. Innkomne forslag som utredes videre med innhenting av opplysninger og kostnader og
ansvar:
A. « Kristianløypa» : Denne går rundt Granåsfeltet inn til «trekanten». Dette er en
skiløype på ca 3,5 km om vinteren. Ønsker her å fylle ut med masse/grus for å kunne
lage en sykkelløype/sykkelcross, tursti for barnevogner og tilrettelagt for
rullestolbruk. På denne strekningen er det også tenkt div. trimapparater. Løypa vil gå
på yttersiden av Granåsfeltet og evt bruke eksisterende veg tilbake = ca 2 km som må
bearbeides. Kostnad ca. 150.000,-?
Stein er prosjektleder à kontakter graver og vil se videre på dette prosjektet.

B. Utvide merking av løyper og stier med toppturer/naturstier på Bjønnåsen med
premiering og bruk av apper for registrering + «hølvandring» f.eks tur til «
Buddeihølen», rensking av dammer.
Prosjektledere: Lars Magnar og Sjur + Ane Wenche og Elin
Kjersti undersøker bruk av app til registrering.
C. Fotballbinge ved Persbu:
Prosjektleder Kjersti innhenter informasjon.
D. Skiløype til skibakken (Bjønnåsbakken). Hvordan få laget / kjørt løyper dit om
vinteren. Ikke kjørt opp nå grunnet område for villrein.
Prosjektleder Birger. ( grunneier + fylkesmann)
E. Skitrekk ved setervollen/akebakken ved Persbu.
Prosjektleder: Birger
F. Huskestativ/lekestativ: På sletta + ved Persbu.
Prosjektleder: Kjersti
G. Trampoliner med sikkerhetsnett: På sletta + ved Persbu.
Prosjektleder: Elin
H. Klatrevegg ved Persbu:
Prosjektleder: Ane Wenche
I.

Zipline.
Prosjektleder: Ane Wenche

J.

Badeplass på sletta: lage til enklere tilgang til vannet på begge sider av Åsta.
Prosjektleder: Elin

K. Mulighet for hjertestarter på Persbu.
Styret v/Wenche kontakter Jan Erik Hagen for mer info.
L. Kart over Bjønnåsen, Åstdalen turløyper.
Stein undersøker muligheten for å få dette trykket opp og distribuert til hver hytte.
Birger vil ha ansvar for å informere allmenningsbestyrer Morten Øie om tiltak som blir
iverksatt.
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Referent Elin Ødegård

