Møte Bjønnåsen Folkehelsekomite 17.august-21.
Grunderparken i Parkgården.
Tilstede: Birger, Stein, Ane Wenche, Elin, Wenche og Boel.

Birger redegjør for resten av gruppa angående søknadsprosessen for dispensasjonene 3 stk.
Dette er disp. for :
Kristianløypa
Flytting av gapahuken (flytting til badedammen)
Frisbeegolfbanen (måtte flytte trase grunnet vernet mark)
Som kjent kom det en klage til kommunen, fra en hytteeier, på oppgradering av Kristianløypa
beregnet også for små barn på sykkel og tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette medførte en del
korrespondanse mellom grunneier, saksbehandler i kommunen og folkehelseprosjektet. Vi
sendte ut 21 nabovarsler til hytteeierne og fikk tilbake 3 innsigelser. Det foreligger nå enighet
mellom berørt hytteeier og grunneier om flytting av trassen til nedsiden av vedkommendes
hytte. Vi avventer fortsatt vedtak fra kommunen på denne søknaden.
Som en del av planarbeidet rundt Kristianløypa ble vi enige om å ta bort Zip-linen fra planlagt
sted. Fortsatt planlegger vi å sette opp ulike trimaktiviteter i løypa, sted og hvilke aktiviteter
kommer vi tilbake til. Folkehelseprosjektet ønsker forslag til hvor vi evt kan plassere denne ziplinen (26 meter) og evt andre trimaktiviteter på Bjønnåsen.

Persbu aktivitetspark:

Vil sette opp en lav balanseline ved det øvre gjerdet (innenfor) lengst nord. Denne er kjøpt inn.
Vil samtidig grøfte på utsiden av gjerdet grunnet mye vann ved snøsmelting og regnvær. Vi
mangler å kjøpe inn 2 små fotballmål. Birger ordner dette. Klatrestativ som er montert ned fra
Brøttum skole mangler fundamenter for å få satt opp. Elin kjøper inn dette. Trenger muligens
graving med maskin for å få disse godt ned i jorda. Dugnad for å få satt sammen og ordnet dette
klatrestativet.

Frisbeegolfbanen med utvidelse til 19 kurver.

Dugnad 4. og 5. september for ferdigstillelse. Oppmøte kl 10.00 begge dager.
De nye kurvene blir satt opp i et område rundt Persbu. Utvidelse med 9 kurver. Plassering av
utkastplattingen og kurvene er merket opp i terrenget. Materialer og kurver er kjøpt inn – ligger
på Persbu. Arbeid på dugnaden er å kappe opp materiale til utkastplattingene. Deretter må
materialet kjøres/bæres ut til aktuelt sted for montering. Kurvene må graves ned på angitt sted.
Stein tar ansvaret med å bestille å montere skilttavler etter at nøyaktige avstander er målt opp.
Har snakket om frisbeegolfturnering men denne utsettes til neste år.

Flytting av Gapahuken:

Dette er nå godkjent og var mening skulle skje den 18/8 av Marve og Atle. De må ordne
fundament å sette gapahuken på ved badedammen før flytting. Sjur kontakter Elvelund for å
høre om han har anledning til å lage et gjerde rundt Gapahuken for å unngå at beitedyr legger
seg inne i den. Snakket om å lage et gjerde som går fra begge sider ned til vannet med en liten
port, nå i høst eller til våren.

Skiposter til vinteren:

Vi sender forslag til Lars Magnar.

Nå topptur til Bjønnåsberget i 10 topper i Ringsaker. Denne har vært veldig populær. Kan vi
komme med nytt forslag til topptur neste år? Vi ønsker da kanskje Godbakktjernet og en
rundtur dit. Forslag om å sende inn dette til kommunen og Ingeborg N.

Badetrappene ved Åsta:

Disse er mye brukt i sommer. Det kan være noe vanskelig å komme til på ene siden grunnet
det nederste panelbordet. Ønsker om at dette kan tas bort for å komme helt ned til
badeplassen. Må evt høre med Morten S. om dette.

Trampolinene:

Disse er mye brukt og fungerer greit. Tas ned igjen etter høstferien. Ansvar Elin.

Nye prosjekter:

#

Nye skitraseen inn til skibakken ønskes å forlenge inn til Raufjellet., evt søke om dette.

#

Bordtennisbord ute ved Persbu i betong. Birger undersøker med Hamar kommune om
dette da de har satt opp dette her.

#

Basketballkurv på klatrevegg. Ane Wenche kjøper inn dette.

#

Sommerkart med navn på nye og gamle stier, og navn på steder. Lars Magnar jobber
med dette, ferdig til sommeren-22.

#

Huskestativ av 5 rundstokker med 2 husker og betongelementer for feste. Ønsker dette
på Sletta og ved Persbu. Legger dette ut på Bjønnåsen siden for dugnad. Ønsker at noen
tar ansvar for dette. De tar da kontakt med Birger. Elin legger ut på sidene.

#

Godbakktjernet: Ønsker flere aktiviteter der. Boel undersøker om innkjøp av liten robåt
12-14 fot plass til 4 personer. Ønsker oss også en kano der. Må også få tak i
redningsvester som kan henge inne i gapahuken. Da kan båt og kano være der til låns
for alle.

Avslutte prosjekter i -22. Må da lage evalueringsrapporter/sluttrapporter. Birger snakker
om å be inn til sluttmøte for involverte parter for å informere om hele prosjektet. Bør
da også invitere pressen.
Minner om dugnadshelg 4. + 5. september kl 10.00. Oppmøte på Persbu.

Referent Elin Ødegård 18/8-21.

