
Referat  Bjønnåsen folkehelsekomite på Persbu 12.8.20 

 

Tilstede: Birger, Sjur, Wenche, Ingeborg Nordlund, Marve og Elin. 

 

#  Klage  : Går gjennom mail fra Ringsaker kommune som har fått  anonym klage på at 
det er utført terrengarbeid uten varsel til hverken hytteeiere eller kommunen i Kristianløypa. 
Grunneier Morten Øie bestyrer i Furnes almenning svarer kommunen hvor han redegjør for 
at utbedring av skitraseen er igangsatt av Bjønnåsen vel med tillatelse fra FA. Han 
poengterer også at folkehelseprosjektet er støttet av Ringsaker kommune.  

Morten Øie, gjennom Furnes Almenning  har i tillegg sendt skriftlig og komplett søknad om 
tillatelse til tiltak, søknad om planering av skiløypetrase på Bjønnåsen. Dette er gjort grunnet 
at terrengarbeid i skiløypetraseen er søknadspliktig. 

 

# Kristianløypa: 

Denne er nå kommet nesten frem til Granåsen.  Mangler siste topplaget i løypa. Marve 
sluttfører prosjektet med graving og grusing i løpet av høsten, med værforbehold. Hytteeiere 
som blir berørt av siste del av traseen, de på Granåsen, blir orientert av folkehelseprosjektet 
før graving iverksettes. 

 

# Frisbeegolfbane: 

Befaring i ny trase`, 8 hulls bane 11/8-20, med Hamar Frisbeegolfklubb, Morten Øie, Stein og 
Sjur ovenfor Persbu. Løypa vil da gå ut bak Persbu og opp til Buddeiehølen, et flott  terreng 
for bane, med litt tilrettelegging og klopping. 

Vil prøve å arrangere turnering til høsten i samarbeid med Hamar Frisbeegolfklubb. Oppstart 
med bearbeiding av løypa kan starte da den er godkjent av grunneier. Ansvar Stein og Sjur. 

Dugnad: lage plattinger til nye utkast, trenger 5-6 personer, ansvar Stein. 

Utkastet ved hytta til Kari Sollerud er nå flyttet, i tillegg er utkast 2 flyttet. 

 

# Bordtennisbord: 



Birger har sett på et betongbord på Montesorriskolen ved Hedmarktoppen tidligere i 
sommer, pris ca. 30.000.-  Ingeborg vil sjekke opp dette med kommunen, pris og 
bruksvennlighet.  Ansvar Birger 

 

# Huskestativ: 

Forslag fra Ingeborg om 6 kantet huskestativ, der man husker innover og mot hverandre. 
Dette finnes i dag ved flere skoler i Ringsaker. Hun vil sjekke opp pris og tilbud . gir Elin 
beskjed om dette. Ansvar Elin 

# Aktivitetsparken ved Persbu: 

Denne er nå sådd og planert av Marve, kjørt på 3 lass med matjord.  Det mangler og tromles 
og lett raking. Marve ordner dette.  

Klatrevegg: Kan bare starte med denne selv om det er sådd. Beskjed fra Marve da det er 
veldig hardt underlag nå. Diskusjon om å bruke ordentlige impregnerte materialer + vannfast 
finerplater. Dette for best mulig feste til klatrehåndtakene som skal monteres på.   Stein 
ansvar. 

Buldrevegg liten:  Bør bruke vannfaste finerplater der også. Må undersøkes høyde på 
klatreveggene, Birger snakker med Stein og Odd om tiltaket. 

Forslag fra Marve  om å sette opp « slakk line» ( trestokker, lave, med balanseline på) ca. 10 
meter, og ca 5-7 cm bred. Denne skal settes opp innenfor gjerdet ved stor port.  Wenche vil 
undersøke og bestille dette. 

 

# Sykkelcrossbane: 

Denne er nå nesten ferdig, planert og ordnet av Marve. Innvendig runde ferdig, litt igjen 
utvendig. 

 

# Flytting av gapahuken til badedammen: 

Marve har forhørt seg om muligheten til å løfte denne opp på hengeren til Jørn Fredlund 
med gravemaskinen til Marve. Denne skal da kjøres ut over bekken og plasseres ved 
badedammen. Ivan Elvelund er kontaktet og vil sette opp gjerdet rundt gapahuken når den 
er på plass. Dette er gjerdet som er tatt ned ved Persbu. Marve vil se på muligheten til å 
ordne litt med underlaget i badedammen da dette er ganske gjørmete, og evt demme opp 
utløpet. 



 

# Trapp ned til badeplass ved Åsta. 

Morten Skundberg har bygget disse, og dette ble veldig bra. Vil evt prøve å ta ned siste del 
av rekkverk på den sørligste trappen da det er vanskelig å komme ned til vannet der.  Sjur 
hører med Morten om dette. 

 

# Tursti: 

Lars Magnar har satt ut alle stiene og «sjekk ut» appen fungerer greit. 

# Økonomigjennomgang/budsjett:   Er i rute, budsjett ok. 

 

Nye tiltak: Viktig å komme med evt nye forslag til folkehelsekomiteen for siste periode av 
prosjektet. 

 

Sjur vil ringe Hamar Arbeiderblad for å få til en «gladsak» om alle aktiviteter på Bjønnåsen. 

Ingeborg vil sjekke dugnadspris pr time. 100.- eller 200.- med kommunen. 

Birger tar opp temaet trafikksikkerhet her på Bjønnåsen. Mange opplever at det kjøres fort 
på smale veger. Komme med forslag på hva vi evt kan bidra med her, hva vi som 
folkehelsekomite kan bidra med. 

Ingeborg vil gjerne ha forslag på turstier/toppturer til « 10 topper i Ringsaker 2021» her på 
Bjønnåsen. Vi gir forslag om Godbakktjernet og tur til Bjønnåsberget. Sjur vil sende disse 
forslagene på kart til Ingeborg. 

Ikke satt opp tidspunkt for nytt møte, men dugnadstidspunkt vil komme. 

 

Referent : Elin Ødegård    15.8.20 

 

 

 

 



 


