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Det har nå gått et år siden siste Bjønnåsen Nytt kom ut. Siden da har det skjedd store og små 

ting på Bjønnåsen: Nye krakker på sletta og frisbeegolfbane på setra for å nevne noe. Mange 

dugnadstimer er lagt ned, og flere blir det ut over vinteren. Pultostmart'n ble en meget bra 

suksess i år.  

Det observeres fortsatt stor hastighet av kjøretøyer i hyttefeltet. Nå som vinteren er i 

anmarsj, oppfordrer vi alle til å senke hastigheten slik at vi unngår ulykker.  

Åstdalen Turløyper er hovedaktør når snøen kommer og løypene skal kjøres opp. Mange timer blir 

nedlagt av iherdige løypekjørere. 

Jørn står klar med snøfreseren for å brøyte veiene i hytteområdet og inn til hyttene for den 

som ønsker det. 

Alt dette skjer for at alle på Bjønnåsen skal ha det best mulig både sommer og vinter. Dette er 

noe vi alle bør ha i tankene når vi er ute på tur, at her er det noen som sikkert kunne tenkt seg å 

nyte naturen på samme måten, men som bruker av sin fritid for at vi alle skal ha det best mulig. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som deltar og gjør en innsats for fellesskapet på 

Bjønnåsen. 

Styret i Bjønnåsen Vel ønsker dere alle ei God Jul og et Godt Nyttår 

 

 

  



Strøm på hytta 
Vi har fått en henvendelse fra en hytteeier angående strøm på hytta. For at Eidsiva skal gjøre noe med dette, 
trenger vi å lodde interessen for dette. 

Erfaring fra andre hyttefelt er at anleggsbidraget fra hver hytteeier er på kr 80.000,- til 130.000,-. I tillegg 
kommer installasjon inne i selve hytta som må utføres av en elektroinstallatør. Vi gjør oppmerksom på at dette 
må betraktes som et grovt kostnadsoverslag, og er ikke bindende for noen av partene.  Beløpet vil variere ved 
detaljprosjektering og valg av løsning. 

Eidsiva Nett sin retningslinje for utbygging av infrastruktur i hyttefelt. 

Eidsiva Nett forventer at 80% av alle hyttene i hyttefeltet bestiller strømtilknytning innen 10 år, og vi krever at 

halvparten av disse bestiller strømtilknytning før utbygging av strømnettet påbegynnes. Etter de opplysninger 

vi har fått, er det 500 hytter i hyttefeltet. Det si at vi forventer at 400 (80%) hytter bestiller strømtilknytning 

innen 10 år, og at det er (50% av 80%) 200 hytter som bestiller strømtilknytning i første omgang for at 

utbygging kan påbegynnes. Lykkes det ikke å oppnå (50% av 80%) 200 bestillinger og det fortsatt er 

investeringsvilje hos hytteeiere, så kan utbygging starte ved at minst 70 % av kostnadene (anleggsbidraget) 

dekkes av de som bestiller strømtilknytning før utbygging påbegynnes. Eidsiva Nett forskutterer for 

strømtilknytninger (30 %) som forventes å koble seg til nettet innen 10 år.  

Stikkledning til de enkelte hytter blir levert, men er ikke med i anleggsbidraget, den blir fakturert i forbindelse 

med «Melding om installasjonsarbeid» (MOI) fra autorisert elektroentreprenør (installatør). 

 Har Dere hyttetomt mer enn 4m fra hovedtrase for kabelgrøft, kommer kostnader for kabelgrøft til 

stikkledning i tillegg. Vi anbefaler at Dere avtaler direkte med en graventreprenør om nødvendig 
kabelgrøft for stikkledning og at dette faktureres dere direkte fra graventreprenør. 

 Det forutsettes en tilkobling pr. installasjonspunkt, eventuelt merarbeid etter førstegangs 

spenningssetting blir fakturert etter medgått tid og materiell +mva.  

 Tilknytningsskap leveres av installatør og bekostes av installasjonseier.  

 Tilknytningen skjer ut fra Eidsiva Nett sine gjeldende tilknytningsforutsetninger og i henhold til 
standarden NEK 400/399 

Styret ønsker en tilbakemelding fra alle hytteeiere om 

det er interesse for å jobbe videre med dette. 

Svar sendes innen 10.1.2019 på mail (eller post) til en 
av disse:  

Ragnar Pabsdorff: ragnpabs@online.no/,Skogbrynet 
12,2316 Hamar 

Stein Andersen: ste-an3@online.no/ Solbråenga 1, 2322 

Ridabu     

 

Serviceavgift for hytteområdet 2019. 

Avgiften for 2019 er fortsatt på kr. 1.300,- pr hytte. Pengene fra serviceavgiften vil også denne sesongen gå 

til blant annet: 

 Rydding av sommer- og vinterløyper, samt merking av dem og klopping.  
 Løypekjøring i og utenfor hytteområdet. 
 Vannprøver. 
 Sikre vann gjennom hele året og vedlikeholde anlegget. 
 Brøyting av hovedvegene inne i området.  
 Annen tilrettelegging for fellesskapet.  

 Medlemsavgift til Bjønnåsen Vel er kr. 100,-. Kr. 1400,- totalt. 

Vi kan med glede registrere god oppslutning om serviceavgiften på Bjønnåsen. Avgiften går uavkortet tilbake til 

hyttefolket i form av høynet service og drifting av området.  
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ÅSTDALEN TURLØYPER vil kjøre løyper på fredager, lørdager og søndager, 

hele uke 8+9 og påsken. Følg med på www.skisporet.no  
 

”DET SKJER PÅ BJØNNÅSEN” vinter 2018-2019 

30.des: Romjulspøbb på Persbu 6. juledag kl. 18.00. 

Møt opp på julepøbb. I år kommer Thor Gotaas og forteller om den siste boka si. 

Dette vet vi alle blir artig! 

23.februar: Denne dagen skjer det mye: 

1. Akekonkurranse på Sætra  

Avslutt eller start vinterferien med en tur i akebakken ved Bjønnåssætra 

sammen med familie og hyttenaboer. Påmelding til akekonkurranse fra kl. 11.00. 

Grillene er varme fra kl. 12.00.  

2. Årsmøte kl.16.00.  

3. VINYLAFTEN: Husk å ta med vinylplatene til fjells i vinterferien og møt opp 

på nostalgisk aften på Persbu. Mer informasjon kommer på hjemmesida.   

18.april: SKJÆRTORSDAG PÅSKEPØBB PÅ PERSBU  

19.april: LANGFREDAG PÅSKEPØBB PÅ PERSBU 

Langfredag 19.april: Påskeskirenn  

For de fleste arrangementer kommer mer informasjon på nettsiden, 

Facebook og oppslagstavler.  
 

 
 
 

Adresse: Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal, Tlf.: 62 33 17 80, E-post: 

firmapost@furnesalmenning.no,  

org.nr. 911879875 mva., foretaksregister 

Vi kan tilby:  
Stort utvalg i innvendig og utvendige paneler. 

Standard lengder på 5m. 

Egenprodusert trelast fra egen kvalitetsskog. 

Fast kjørerute i Ringsakerfjellet hver torsdag i sommerhalvåret. 
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