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Sak 1/19: Godkjenning og gjennomgang av referat fra 21.11.18 
 
Sak 2/19: Serviceavgift                    
                  BV tok en gjennomgang av historikk i forbindelse med innføring av serviceavgift  
                  Bjønnåsen hytteområde. Ca .95 % av hytteeierne betaler til fellesskapet. Velet  
                  har kontroll på bruken av midlene. De blir i hovedsak benyttet til skiløyper,  
                   vedlikehold av blant annet veier, brøyting, drift av vanntilførsel. Utgiftene  
                   når det gjelder vann blir delt mellom partene Furnes Almenning og Bjønnåsen Vel. 
                  Bjønnåsen Vel er tilfreds med ordningen som er pr. i dag. Det er ønskelig at dette  
                   kommer fram i pressen. Dette for å få fram et mere nyansert bilde av  
                   situasjonen rundt serviceavgiften. 
                   I media skrives det at alle velforeninger i Ringsakerfjellet er misfornøyde med  
                   hvordan serviceavgiften er. Dette kjenner ikke Bjønnåsen Vel seg igjen i. 
                   Per Finneid redegjorde for Philske sitt ståsted. 

Sak 3/19: Strøm til Bjønnåsen: 

 Vi har nå avsluttet undersøkelsen angående strøm på Bjønnåsen. 

Etter forespørsel fra en hytteeier angående strøm på Bjønnåsen, valgte vi å stille                        
dette spørsmålet videre til alle hytteeierne på Bjønnåsen via Bjønnåsen Nytt. Bjønnåsen Nytt 
ble sendt ut på mail lista 16/12-2018 og sammen med serviceavgift 20/12-2018. Samtidig ble 
samme informasjon lagt ut på hjemmesida, slik at vi var sikre på at alle fikk denne 
henvendelsen. 
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Resultatet ble som følger:  

143 ønsker strøm på hytta 

75 sier helt klart nei 

17 avventer for nærmer kostnad 

282 har ikke svart. 

Styret beslutter derfor at så lenge ikke 50% av hytteeierne er interessert i strøm er ikke dette 
lenger en sak for Bjønnåsen Vel. 

Avgjørelsen er enstemmig. 

Sak 4/ 19: Årsmøte 
                   Styret gikk gjennom hva som skal gjøres ifb årsmøte. Årsmøte ble bekjentgjort                                 
                   7.1.19 som er godt innenfor fristen på 4 uker i forkant.  
                   Frist for innsendelse av saker er minst 2 uker før årsmøte 23.2. 
                    
Sak 5/19: Regnskap for 2018 blir sendt til revisjon denne uka. 
                    Budsjett for 2019 utarbeidet.  
 
Sak 6/19: Oppfølging av saker 

 Perbu: Nytt kjøkken er bestilt. Framdrift er planlagt. Riving av gammelt 
kjøkken starter etter vinterferien. Nytt ferdigstilles til påske. Gammelt 
kjøkken solgt. 

 Vannposter: Odd Byenstuen har nå ferdigstilt montering av håndtak på 
vannpostene. En utrolig bra jobb som alle på Bjønnåsen drar nytte av. 

 Gapahuk sletta: Må tas opp igjen til våren. 

 Folkehelseprosjekt: Birger Lillesveen har sagt ja til å lede denne jobben.  

 Frisbeegolfbana: Her har det nå startet en jobb ifht skilting slik at dette blir 
klart til våren og det kan settes opp. 

Sak 7/19: Status fra komiteene: 

 Åstdalen turløyer. Er godt i gang med løypekjøring til tross for lite snø. Selskapet 
har god økonomi og planlegger innkjøp av ny maskin neste år. 

  Persbu. Se sak 6/19 
Evt.: 
 BV har henvendt seg skriftlig de til eiendomsmeglerne som i hovedsak jobber på Bjønnåsen 
med oppfordring om å bidra til at «Til salgs «skilt blir fjernet når salg er ferdig. Meglerne forsto 
godt at vi tok opp saken, og to av de har gitt tilbakemelding på at de skal ta opp saken internt. 
Neste styremøte i forkant av årsmøte ved behov. 
 
21.1.19 Ref. Britt 

 

  


