ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 1.1.-31.12.2021

Til behandling på årsmøte 26.02.2022

ÅRSMØTESAKER
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive
protokoll
• Årsmelding
• Regnskap
• Budsjett for kommende år
• Fastsettelse av kontingent
• Innkomne forslag og saker
• Valg

Kaffe og Utlodning

Bjønnåsen Vel har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmer innen
området som geografisk naturlig sogner til Bjønnåsen. Nivået på aktivitetene skal gjenspeile
medlemmenes behov/interesser og drives økonomisk forsvarlig i den utstrekning årsmøte og
styret bestemmer. Bjønnåsen Vel skal bidra til et godt og konstruktivt samarbeide med
grunneier og andre naturlige samarbeidspartnere i området.
På Bjønnåsen er det 528 hytter, inkludert seterhus. Ca. 500 av disse er medlemmer i
Bjønnåsen Vel, hvorav 5 er æresmedlemmer. Ca. 490 betalte fellesutgifter i 2021. Mange
medlemmer i velet fører til et fellesskap på Bjønnåsen hvor mange bidrar til at området blir
godt ivaretatt.
Dugnadsinnsatsen oppleves som meget god.
Alt som forbedres og gjøres er frivillig, det må planlegges og utføres. I sum så blir det mange
timer med innsats av hyttefolket. Det står det respekt av. Styret mener at eieforholdet og
ivaretagelsen av hele Bjønnåsen blir bra når så mange er med og tar ansvar.
Det oppleves en økende interesse og bruk av hytteområdet vårt. Det merkes blant annet på
omsetning ved salg og bygging av nye hytter.
Som i tidligere år blir alle arrangement og aktiviteter godt besøkt. Det bidrar igjen til velets
gode økonomi.
Dette er hva som skjer i et normalt år, dessverre har 2021 også vært et unormalt år, pga. av
Covid-19. All aktivitet av felles art har blitt avlyst. Styret håper å komme i gang igjen nå når
smitten har roet seg.
Styresammensetning 2021:
Ragnar Pabsdorff, leder
Wenche Sundstuen, kasserer
Trude Engen Strand, sekretær
Stein Andersen, styremedlem
Sjur Østvang, leder Persbu
Lars Magnar Toresen Lund, leder frilufts komite`
Jørn Jensbak, leder Åstdalen Turløyper
Det har i perioden vært 8 styremøter og 60 saker har vært behandlet. Sakene består i
hovedsak av de ulike aktivitetene som har vært forsøkt arrangert, og oppfølging av vedtatte
planer og tiltak.
Styret er styringsgruppe for Folkehelseprosjektet.
Oppfølging av dette prosjektet samt løpende informasjon fra strømgruppa inngår i styrets
arbeid, og har til tider vært tidkrevende.
VIR
Samarbeidsutvalget for Ringsakerfjellet (VIR) ble etablert i 2020.
Vi fikk i 2021 invitasjon fra Ringsaker Kommune, sammen med de andre vel foreninger i
Ringsakerfjellet, invitasjon til å komme med innspill til ny arealplan og kommuneplanlegging.

VIR ønsket en felles uttalelse fra alle foreninger, men da vi ikke så det som hensiktsmessig å
sammenfatte behov for Bjønnåsen og de andre vel foreninger, så ble egen rapport levert for
Bjønnåsen. Dette vil bli fulgt opp med møter i 2022
Økonomi.
Økonomien er solid og god. Det vises til eget punkt på sakslista om regnskap og budsjett

RAPPORT FRA KOMITEER.
Frilufts komite
I år har vi hatt en dugnad i starten på juni hvor vi skulle bære ut og kloppe sti som var i
forbindelse med «10-topper Ringsaker». Denne dugnaden skulle vi egentlig gjøre litt lett
med å kjøre ut planker med ATV på vinter. Men ettersom det aldri ble skareføre som ATV
kunne kjøres på, så fikk vi ikke gjort dette slik. Da måtte vi bære ut all plank manuelt. Dette
skulle bli en stor jobb. Men med den dugnadsånden som er på Bjønnåsen, så ble ikke dette
noe problem. Det møtte opp 25 stykker på dugnaden. I løpet at 4 timer var to pakker med
planker båret ut og sti ferdig kloppet. Kjempe bra jobbet av alle som møtte opp.
Ellers har vi i komiteen tatt vedlikehold på stier rundt om på Bjønnåsen. Alle skiløyper har
blitt gått over og nye stolper har blitt satt opp. Skiløyper har blitt gått over av personer som
har meldt seg frivillig til å gjøre dette. Stor takk til dem.
I 2022 er planen å kloppe flere stier og prøver å komme i gang med toppturer på Bjønnåsen
igjen.
Arrangementskomite
Alle arrangementer avlyst pga. Covid-19.
Persbu
Som for alle andre lokaler har 2021 også vært preget av pandemien, men det har vært bra
med aktivitet til tross.
Det har vært 9 utleier, og vi har fått laget en liten folder som skal brukes til å promotere
Persbu og Bjønnåsen, slik at vi kan få fler leietagere.
Det har vært ett bingoarrangement, 17. mai arrangement, potetfæst m/foredrag, 2 linedans
kurs og Halloween (hallo venn) party. Vi hadde også et vellykket arrangement med Gatelaget
Ham Kam.
Medlemmer av persbystyret har gjort en kjempejobb med diverse vedlikehold.
Det er satt inn nye vinduer i 2. etg, montert ny gassovn, plukket ned alt 12 v, montert
leselamper, og ryddet opp etter elektriker.
Solgt 12v utstyr, gammel fryser, aggregatet, og nå er strømmen her.
Vi håper på at det blir mye mer bruk av storstua vår nå, med mindre restriksjoner, og enklere
bruk .

Drift:
Ansvaret for drift er i hovedsak vann, vei og snøbrøyting. Dette har fungert etter planen.

Åstdalen Turløyper
Det er vurdert flere løypetraseer, men ikke funnet rom for noen utvidelser/endringer
nå.
Etter årsmøte i Bjønnåsen Vel i 2021 ble det fattet beslutning om å settes ned ett utvalg
som skal jobbe for utvidelse av løypenettet.
Utvalget konstituerer seg selv og berører ikke oss direkte.
Alle velforeninger er blitt invitert til å ha med en representant i utvalget som jobber for
påvirkning av hvordan skiløper i vårt område kjøres.
Mandat for dette er gitt av Bjønnåsen vel.
Vi har fått innspill fra medlemmer om hvor og hvordan vi kjører løyper. Det er ønske om
mer kjøring i løpet av uka, og andre traser. Samt at det er ønske om at vi kjører
birkebeiner løypa.
Dette er tatt opp med grunneier som bekrefter - SITAT Per Fineid: «Jeg har hatt en prat i
dag med Tor Skraastad om Birken-arrangementene, og jeg nevnte dette med
løypekjøring Nysæteråsen – Raufjellet. Han sier at B-løypa på denne strekningen skal
kjøres regelmessig fra 1. februar, til og med rennet i mars og videre til 2. påskedag»
Det er uheldig at enkeltmedlemmer i vel foreningene kontakter grunneiere selv for å
hente ut informasjon om hvorvidt det er lov eller ikke lov å kjøre løyper på veinettet. Nå
har vi blitt nektet å kjøre på vei fra Nysætra til Øyongen for fremtiden, denne fikk vi lov
til å benytte som tidligløype ved lite snø i tidligere år.
De siste 2 årene har det vært utrulig lite negativitet tilbakemelding på løypekjørings.
Alle er enige om at hele nettet må åpnes i løpet av en helg, når snøforholdene er tilstede.
Investeringer
Det er investert i ny, bredere port i garasjen og den er koblet på det nye strømnettet.
Det vil settes inn kodelås i døra på siden av garasjen. Vi vil også ominnrede garasjen
innvendig når aggregat blir fjernet.
Det er også kjøpt inn en kompaktor fra TEPAS i Trysil, som skal benyttes bak ATV for
komprimering av snø ved lite snø/ første oppstart av løypenettet
HMS.
Åstdalen Turløyper har utarbeidet en egen HMS håndbok.
Denne sesongen er det ikke registrert uhell eller avvik innenfor hms området.
Kjøretillatelse i Hemmeldalen naturreservat
Denne går ut i 2022 og må søkes i løpet av neste år, innspill til endringer innenfor dette
området vil det tas hensyn til i den søknaden. Gjelder for 4 år.
Økonomi/Finansiering.

Økonomien må sies å være stabilt god. Vi søkte full momskompensasjon for 2020 og fikk
innvilget søknaden.
Regnskap for 2021.
Regnskapet for 2021 er ført i pennen av BDO AS. Det vil bli lagt fram på årsmøtet til ÅT i
juni 2022.
Nytt system for enklere regnskapsrapportering vil bli tatt i bruk, Systemets navn er
Tripletex.
Åstdalen Turløyper eies av Bjønnåsen, Øyungen og Skvaldra vel. Gammelskolla hytteforening
er med som lik bidragsyter i løypenettet uten eierskap.
Styret i Åstdalen turløyper består av:
Jørn Jensbak
Bjønnåsen Vel
Jorulf Dæhlin
Bjønnåsen Vel
Einar Framnes
Skvaldra
Vebjørn Evensen
Øyongen Vel
Per Dolven
Gammelskolla Hytteforening
Hyttestrømprosjektet
Styret nedsatte en styringsgruppe som skulle være bindeleddet mellom Elvia AS og hytteiere
som hadde bestilt strøm, og sørge for nødvendig informasjon om fremdriften i prosjektet.
Anleggsvirksomheten har preget hyttefeltet i mesteparten av året.
Elvia AS valgte Skyttermoen AS som entreprenør for prosjektet.
I prosjektperioden er strømkabelen fremført fra Ljøsheim via Hamarsætra, og mot
Bjønnåsen.
Eidsiva bredbånd har vært med på prosjektet med nedleggelse av trekkerør for fremtidig
fremføring av bredbåndsfiber. I mai var strømkabelen fremme ved Bjønnåsbrua. Kryssingen
av Åsta ble utført slik at eventuelt fremtidige utbedringer av brua kan gjennomføres uten å
ta hensyn til strømkabelen.
Elvia utarbeidet et sonekart, en fremdriftsplan og tekniske krav til kabelgrøfter som har vært
styrende for hvordan blant annet gravingen av den enkelte hytte sin stikkgrøft skulle
gjennomføres.
Hytteeier har selv vært ansvarlige for å grave stikkgrøfter og legge ned kabel og rør 20 meter
ut fra inntaksskapet. Grunneiere ønsket ikke for mange «private» aktører til graving av
stikkgrøfter. Det skulle vektlegges at graving skulle utføres på en mest mulig skånsom måte i
terrenget. Det ble anbefalt å benytte seg av aktører som var kjent med forholdene
Bjønnåsen.
Styringsgruppen har bidratt til at alle installatørene som ønsket å gi hytteeiere et tilbud er
gitt muligheter for dette gjennom nyhetsbrevene. Det er utgitt totalt syv nyhetsbrev.
Det har i prosjektperioden vært kun mindre forsinkelser som Elvia har løst på en meget bra
måte.
Den første hytten ble tilkoplet strøm den 1. oktober.
Ifm elektrifisering av hytteområde, utarbeidet styret innspill om lysforurensning til Ringsaker
kommunes kommunedelplan. Innspillet ble senere innskjerpet av Furnes Almenning ifm
oppdatering av kommunes reguleringsplan.

Eidsiva Bredbånd (EB) har vært med på graveprosjektet frem til Bjønnåsbrua. Når det
eventuelt blir fremført bredbånd til Ljøsheim vil EB, basert på interesse på Bjønnåsen
iverksette utbygging i vårt hytteområde.
Entreprenør Skyttermoen ønsker å fortsette med graving så lenge forholdene tilsier det med
tanke på tele og snø. Prosjektet så langt er ferdig med sone 1,2,3,4 og 5. Sone 6 er godt i
gang og prosjektet fortsetter utover i 2022.
Strømgruppa har hatt et statusmøte med Elvia AS
Strømgruppa består av Stein Andersen, Geir Kurud og Trude Engen Strand

Folkehelseprosjektet på Bjønnåsen
Som tidligere kjent er dette et prosjekt som skulle gå over 3 år fra 2019-2021. Grunnet
pandemien har mange oppgaver og prosjekter tatt litt lenger tid enn planlagt.
Derfor blir flere prosjekter ferdigstilt først i 2022.
Prosjektgruppa består av:
Leder Birger Lillesveen
kasserer Wenche Sundstuen
sekretær Elin Ødegård
Ane Wenche Moen
Stein Andersen
Lars Magnar Thoresen Lund
Sjur Østvang
Boel Kristine Houmb.
Vi har hatt 3 møter for prosjektgruppa dette året, et møte på teams i april, et møte i
Gründerparken Brumunddal i august, og et møte i november i Gründerparken.
Vi fikk arrangert en stor dugnadshelg 4-5.september hvor vi fikk ferdigstilt den nye
frisbeegolfbanen nå 18 kurvers bane. Vi fikk løftet gapahuken over elven og ellers litt
rydding.
Oversikt prosjekter:
Frisbeegolfbane: Denne er nå så å si ferdigstilt, mangler noe merking og henge opp noen
plakater. Skal kjøre ut krakker ved noen av kurvene. Dette har vært et stort prosjekt som ble
veldig vellykket. Ønsker å arrangere en stor turnering sammen med Hamar Frisbeegolfklubb
til våren, satt av 11.juni-22.
Kristianløypa: All søknads arbeid og dokumentasjon er nå i orden og godkjent. Dette har tatt
lang tid og mye ressurser, mange telefoner og kommunikasjon med saksbehandlere.
Nå mangler det topplag og omgjøring av en liten del av traseen.
Persbu aktivitetspark: Her er det ordnet med drenering ift fuktighet ved klatreveggen.

Skal ordne ferdig til fotballbane og få montert klatrestativet som vi tok ned og hentet ved
Brøttum skole, og ordne balanseline. Trampolinen fungerer fint, blir mye brukt både ved
Persbu og ved sletta. Disse tas ned hver høst i høstferien og settes opp igjen i april/mai.
Skal også sette opp et huskestativ i aktivitetsparken + ved sletta.
Dette skal Odd Stensby hjelpe oss med.
Klopping av stier: Det har blitt kloppet mange meter sti på Bjønnåsen både i tilknytning til
toppturer og andre besøkte turer i terrenget.
Topptur Ringsaker kommune: Bjønnåstoppen :Dette ble en meget bra besøkt tur på
Bjønnåsen. Det ble også arrangert en lørdagskafe med utebingo i juni.
Sykkelbane utenfor Persbu: Dette prosjektet har ikke blitt helt optimalt grunnet noen
feildoseringer. Vil ordne dette til våren.
Gapahuk ved badedammen: Denne har nå blitt plassert på plass, mangler nå kun litt
småjusteringer, sette opp gjerde ned til vannet, evt sette opp en bålpanne.
En kort oversikt over prosjektene og hva som er blitt utført og hva som står igjen. Vi ønsker å
få ferdigstilt de siste prosjektene i 2022. Vi har også satt opp en foreløpig plan for hvordan
de enkelte prosjektene skal driftes og vedlikeholdes videre.
Vi ønsker å lage et arrangement i skikkelig Bjønnåsen «ånd» på Persbu med
frisbeegolfturnering den 11.juni-22. Vi har forslag om å invitere sentrale mennesker som
jobber med folkehelse i Norge, invitere presse og vise frem hva vi har fått til i prosjektet.

