
Referat møte i «Folkehelseprosjekt Bjønnåsen» på Kvilheim  26. mai-20. 

 

Tilstede: Birger, Sjur, Lars Magnar, Stein, Ane Wenche og Elin. Inviterte: Morten Øie repr. 
Furnes Almenning, Ragnar Pabsdorff repr. Bjønnåsen vel., Marit Helen Sannes-Fageraune 
repr. Ringsaker kommune ( avdelingsleder Idrett). 

Meldt forfall: Wenche og Kjersti. 

Når starter vi på 2. året i prosjektet vårt. 

Starter møtet med en kort presentasjonsrunde da vi har med oss inviterte. 

Presentasjon av aktiviteter og oppgaver: 

# Frisbeegolfbanen: Ansvar: Stein og Sjur 

Opplever denne som meget bra besøkt. Et godt tiltak ift folkehelse hvor hele familien kan 
gjøre ting sammen, komme seg ut. Viktig at alle skal kunne benytte denne. Vi ser en økende 
bruk. Snakker om å kunne utvide banen fra 10 kurver til 18 kurver. Dette for å få 
internasjonale mål på banen for evt å kunne arrangere konkurranser. Tar en befaring her 7/6 
for å kartlegge en utvidelse av banen evt å kunne følge skiløypa/ felle noen trær.  Man kan 
utvide mot øst, ingen innvendinger fra bestyrer Morten Øie. Har undersøkt ift andre baner i 
Norge og hvilke tiltak man evt kan vurdere når man har beitedyr i nærheten. Ingen spesielle 
tiltak igangsatt.  

# Kristianløypa: Ansvar: Sjur og Ane Wenche 

Denne må ferdigstilles. Trenger å planere denne ferdig. Utfordring med myrområder. Vil evt 
forsøke med klopping over myrene, minimum 1 meter bredde?.  Skal finne plass der til 
Ziplinen og henge opp denne. Vi må også vurdere andre hindre/aktiviteter i denne løypa. 
Mye inspirasjon å finne på nett/andre stier. Bør bruke naturmaterialer, tenke kulturminner, 
sanseoppgaver, fuglekasser og insektsstasjoner. Befaring gjennom denne den 7/6. 

 

# Toppturer/Hølvandring: Ansvar: Lars Magnar 

Planlegge å sette opp nye poster for sommeren, 6 stk. Dette har vært en stor suksess på 
Bjønnåsen. Har noe utfordringer med registrering ift smittevernsregler. Undersøker om bruk 
av appen gjennom DNT ++. Får her innspill fra Marit om andre måter for registrering. 
Snakker om tur til Maurlandsby, lage sitater/ord som henger rundt på stiene, prater også om 
tur til Kittelåa, Granåsrunden, tur til matbunkers osv. 

 



# Persbu aktivitetspark: Ansvar: Elin, Stein, Sjur,Birger,Kjersti. 

Her må det fjernes et gjerde, kjøre på matjord, flytte trampoline lenger ned, så plen, gjøre 
ferdig klatrevegg med klatreklosser, fotballmål, liten buldrevegg med klatreklosser på veggen 
til uthuset innenfor gjerdet, bestille/lage huskestativ innenfor gjerdet, sette opp dette. 
Befaring 7/6. 

 

# Sykkelcrossløype ved Persbu: Ansvar: Lars Magnar, Wenche Sjur. 

Her har Marve startet med graving og planering. Treningskurv for Frisbeegolf må flyttes. 
Befaring 7/6. 

 

# Skiløype til Bjønnåsbakken:   Ansvar: Lars Magnar og Sjur. 

Denne er delvis ferdig. Naturvernområdet har veldig strenge krav. Sjur har vært i kontakt 
med Fylkeskommunen angående dette. Traseen må gjøres om for å unngå dette området. 
Her må det også hugges litt trær rundt ved bekken. 

 

# Skiløypekart / kart over Bjønnåsen:  Ansvar: Stein 

Disse er nå ferdig i små lommeformat og utdeles til alle hytteeiere. Disse ligger på Persbu og 
Kvilheim. Har også laget store kart (A2) som selges til kr. 150.- pr. stk. Forslag om å lage et 
nytt kart med navn på gamle steder på Bjønnåsen, nye aktivitetssteder, stier, nr. på hytter, 
også prat om å sette opp et nytt stort oppgradert kart utenfor Persbu. Stein undersøker 
dette med Bernt Bjørnsgaard. 

 

# Gapahuk: Ansvar: Sjur og Elin 

Denne er tilkjørt og står utenfor Persbu. Noen  hytteiere ønsker ikke denne på setervangen, 
så det bestemmes at denne settes opp ved badedammen. Tar en befaring der 7/6 for å 
vurdere om vi må lage et underlag før gapahuken settes der. Elin ordner transport. 
Gapahuken bør inngjerdes. Bruker gjerdet fra Persbu som skal tas ned. 

 

 

 

 



# Videre planer: 

Forslag fra hytteeier i Stalsberglia om å sette opp en aktivitetspark der. Snakker om og evt. 
Lage noen enkle aktiviteter i forbindelse med  tursti. Kristianløypa blir et naturlig midtpunkt 
på hele Bjønnåsen geografisk sett og der blir det aktivitetsløype. Birger svarer hytteeier . 
Innspill fra Marit om viktigheten av å tenke kartlegging, individuelle behov og tilbud, 
vedlikehold, inngripen i naturen og sikkerhet.  

Ingen skitrekk i akebakken, dette forslaget legges bort inntil videre. 

Bordtennisbord i betong ved Persbu (utebord). Ansvar: Birger 

Utbedre badeplass ved sletta. Elin har snakket med Morten Skundberg som vil se på 
materialvalg og utbedring for adkomst ned til badeplass andre siden av sletta.  

 

Hoveddugnadsdag på Bjønnåsen 6/6 arrangør Bjønnåsen vel kl. 10.00 

 

Folkehelseprosjekt dugnad 7/6 kl. 10.00 og befaring gjennom div. prosjekter kl. 13.00 
oppmøte Persbu.  Dette blir neste møte! 

 

 

 

Referent Elin ødegård 27/5-20 

 

 


