Referat fra møte nr. 2 i Folkehelsekomiteen på Bjønnåsen, 3/6-19.
Tilstede: Birger, Sjur, Wenche, Ane Wenche,Elin, Lars Magnar, Stein.
Forfall: Kjersti

1. Referat gjennomgang, OK.
2. Generelt: Alle prosjekter som planlegges og gjennomføres I forbindelse med
Folkehelseprosjektet godkjennes av Furnes allmenning før prosjektet settes I gang.
Der det er nødvendig må prosjekter også godkjennes av kommunen, Fylkesmannen
og evt. andre myndigheter.
3. Økonomi : Går gjennom evt nye forslag, viktig å sette opp en prioriteringsliste over
innkomne forslag.
Dette også viktig ift økonomi. Wenche har laget en flott oversikt over
folkehelseprosjektet til nå, overførsel fra kommunen og hva vi har brukt til nå.
Dette føres etter gjeldende regler og vi setter opp egne dugnadslister som Wenche
får.
4. Freesbebane: Mangler nå å lage ferdig 4 ramper. Skilt til banene er bestilt. Stein vil
også sette opp 3 advarselsskilt rundt innganger til banen av sikkerhetsmessige
grunner. Vil også sette opp en infotavle ca 3,5 m x 1,20 m.
Prosjekt hvilken bokstav?
5. Prosjekt: A: Kristianløypa
Stein har pratet med Marve. Han ønsker at vi setter av et beløp så vil han starte på
løypa å gjøre det han får til med avsatte midler så snart han har tid nå dette første
året. Marve og stein vil ta en befaring for å se hvilken trasè som er mest
hensiktsmessig å bruke. Stein vil avklare med Marve( Arne Morten Brobakken ) om
prosjektet og om det kan være mer gunstig å leie inn ekstern hjelp til
gruskjøring/graving for å hjelpe Marve.
Avventer å kjøpe inn treningsapparater til løypa er ferdig. ( ca. 150.000 kr ). Sjur
kommer med forslag om å lage egne treningsapparater. Dette vil vi komme tilbake til.
Enighet i gruppa om å sette av 150.000 kr til prosjekt A.
6. Crossløype rundt Persbu : Dette vil bli tatt opp på styremøte i velforeningen.
7. Prosjekt: B: Merking av løyper, toppturer/hølvandring.
Ikke hatt møte ennå i denne gruppen ( Sjur, Lars Magnar, Ane Wenche og Elin).
Blir enige om 6 turer: Buddeiehølen, Køddhølen, Krogenes plass, Nysæteråsen,
Tapportplassen og Godbakktjernet.
Lars Magnar ordner treskilt. Vi i gruppa avtales og vil merke disse stedene i løpet av
juni, så fort som mulig. Mål å gjøre dette før ferien. Dette vil bli en ypperlig måte å bli
kjent på Bjønnåsen. Stein ordner kart. Lars Magnar bestiller 6 stk postkasser fra
turistforeningen til disse turene. Bruker bok (loddbok) hvor man skriver seg opp i ved
besøk. Premiering kommer vi tilbake til.
Info om disse turene med tilhørende kart vil distribueres til alle hytteeiere på
Bjønnåsen + hjemmeside + evt info i avis.

8. Prosjekt: C: Fotballbinge:
Vil koste rundt 250-260.000 kr. Vi går for et rimeligere alternativ som f. eks å gruse et
område utenfor Persbu, sette opp 2 mål og et inngjerdet område. Sette opp vegg bak
det ene målet. Denne veggen kan da brukes som klatrevegg = Prosjekt H. Ane
Wenche vil innhente info om sikkerhet, underlag, størrelse, pris osv.
9. Prosjekt: D: Skiløype inn til Bjønnåsbakken ikke mer avklart, avventer.
10. Prosjekt: E: Skitrekk:
Kostnad = ca 250.000.- Må ha 3 fase strømuttak, aggregat, person over 18 år må
være til stede for å kjøre heisen når den er i bruk. En enkel montering som kan
ordnes av oss ved dugnad.
Dette blir sak på styremøte den 12.6. for å avklare evt deling av utgifter.
11. Prosjekt: F: Lekestativer:
Kjersti har innhentet forslag om et stort lekestativ til ca. 68.000.- Vi blir enige i å
kjøpe et mindre stativ slik som kjøpes på forskjellige trevarebutikker. Alt i ett stativ,
ferdig til montering med tre husker + sklie på siden. Pris 4-5.000.Elin kontakter Kjersti for avklaring hvem som undersøker og bestiller 1 stk
leke/huskestativ til sletta. Settes opp på «Mopedplassen». Birger hører med Furnes
allmenning først. Må også undersøke underlag/bark.
12. Prosjekt: G: Trampoliner:
Enighet om å bestille 2 stk trampoliner en til sletta og en til Persbu. Bestiller disse
gjennom Jumping King på Høvik. Størrelse 4,3 x 5,2 m. Pris pr stk 8950.- Koster 900 kr
i transport + 350 kr for festepunkt. De leveres med sikkerhetsnett og etter
forskrifter. Ansvar= Elin
13. Prosjekt: H: Klatrevegg:
Se punkt over, fotballbinge.
14. Prosjekt: I : Zip-Line:
Ane wenche bestiller en stk. line som skal settes opp i Kristianløypa. ( Ca 27 meter).
15. Prosjekt: J: Badeplass ved Sletta:
Utredes videre alternativer ansvar: Elin
16. Prosjekt: K: Hjertestarter:
Denne vil koste ca. 10-20.000.- Dette skal tas opp på styremøte den 12.6. Det må
settes opp en isolert boks/bu med varmetilgang hvor denne hjertestarteren kan
oppbevares og da benyttes ved enkel tilgang på utsiden av Persbu. Kontakt = Sjur.

17. Prosjekt: L: Løypekart:
Stein ordner dette, samarbeider med turkomite om utlevering før ferien.
Birger har ansvar for det som skal skrives av informasjon ved utlevering av kart +
turinfo.
Elin lager en facebookside for oss i komiteen slik at vi lettere kan kommunisere.

NESTE MØTE:

5. AUGUST KL: 18.30-20.30

Referent: Elin Ødegård

SAMME STED

