Referat møte nr. 3 «FOLKEHELSEPROSJEKT BJØNNÅSEN» 05.08.19

Frammøtte: Birger Lillesveen, Wenche Sundstuen, Elin Ødegård, Stein Andersen, Lars
Magnar Toresen Lund, Sjur Østvang, Ane Wenche Moen
Meldt forfall: Kjersti Busterud Grøtlien

Det oppleves en god dialog mellom Furnes allmenning og folkehelsekomiteen. Alle planlagte
aktiviteter kan gjennomføres med nødvendige avklaringer mellom partene i forkant.
Ref. siste møte UA. Legges ut på nettsida av Ingebjørg Myrstad Nilsen. Elin undersøker om
referatet er lagt ut.

Stein har utarbeidet plan Persbu aktivitetspark.
Frisbeebane – 10 hull er ferdig. Avholde «Bjønnåsen opening»? Utkast 1 må flyttes p.g.a.
nærliggende hytte.
Trampoline på Persbu og på sletta. Satt opp av Elin og Atle + medhjelper. Mye i bruk!
Det lages en bane for ball aktiviteter med gress ved garasjen på Persbu. Det er satt ned stolper
til ball og klatreveggen. Avklares om det skal kjøres på matjord og såes i høst eller evt vente
til våren. Stein sjekker dette.
Etterspør hos Ivan Elvelund om skigard. Sjur ansvar. ( Ivan E. kommer fredag 9/8 på
befaring. Stein har satt opp merking og Marve viser Ivan rundt).
Crossløype i rodeoen for sykling. Lars Magnar følger opp. Tips fra Lars Gotaas og Anders
Øfsti. Befaring etablert løype ved Veldre sag?
Klatrevegg / buldrevegg. 3 x 5 m. Sand underlag. Ane Wenche ansvar.
Liten buldrevegg på vegg uthus. Stein sjekker størrelse.
Gjerde rundt ballbanen ved Persbu. Evt. ferdig gress. Atle Sletten har sjekket pris på gress og
det er enighet om innkjøp. Legges etter at gjerde er satt opp og eller at dyrene er hentet ned
fra fjellet.
Sauekve ved den nye banen må flyttes. Morten Øie i FA tar kontakt med eier av sauekve og
formidler kontakt med oss/folkehelseprosjektet for evt hjelp til flytting.
Kristianløypa: Stein har dialog med Marve om å gjøre i stand denne, rensker opp – legger
grus og planerer. Godt i gang. Ane Wenche bestiller zip – line som settes opp i løypa.
Badedammen er rensket opp av Marve og medhjelpere.

Oversiktstavle frisbee / infotavle ved Persbu. Stein ansvar.
Redningsbøye er satt opp på uthus ved badeplassen av Ane Wenche
Merke turløyper og skiløyper / rydding av vegetasjon. Lars Magnar gjør en stor innsats på
denne oppgaven.
Løypekart. Stein ansvar. skisporet.no lager kun digitale kart.
Lekeapparat / huskestativ: Kjersti ansvar. Avventer innkjøp til våren. Må avklare plassering.
Birger viser oss et stort og fint lekeapparat med 3 husker fra sitt nabolag som er godkjent. Ca.
pris 30.000.Skiløype til skibakken. Ok hvis ikke dokumentasjon finnes som tilsier noe annet. Litt hogging
nødvendig hvis aktuelt å gjennomføre prosjektet. Ansvar: Birger. Sjekker med Trond Jevne.
Skitrekk i skibakken. Avventer.
Premier for gjennomførte turer. Loddtrekning. Sjur kontakt med Stein Kollshaugen om
«turprodukter» ( Sjur møter han om 3 uker, han har mange «turprodukter»).
Fjerne steiner i Nysætervegen. «BIRKEN» utfører. Ansvar: Sjur ( Birken kontakter Marve
hvis det blir aktuelt å ta de bort.)
Wenche har kontroll på økonomi. Alle må huske å registrere sine dugnadstimer.
Badeplass ved brua. Utfordring med tilgjengelighet. Kan man bore inn trapp som tas bort
vinterhalvåret. Snakker om bruk av trematerialer/ mure trapp/ bruke steiner. Obs! Isgang. Elin
sjekker med Morten Skundberg.
Hjertestarter. Vurdert innkjøp i styremøte. Kjøpes inn.
Fotballmål. ?

Hvem har ansvar for innkjøp? Avvente til våren? Må få ferdig banen først.

Neste møte:
Mandag 16. september 2019 kl. 18.30 Kantine Brumunddal bo.

08.08.2019
Ane Wenche Moen / Elin Ødegård
Ref.

