Referat fra møte med ordfører og varaordfører i Ringsaker
kommune 9.april 2018
Møtet ble avholdt på ordførerens kontor og tilstede fra Bjønnåsen Vel (BJV) var
Ragnar Pabsdorf, Sjur Østvang og Birger Lillesveen.
Bakgrunnen for møtet var underskriftkampanjen BJV har gjennomført blant
hytteeiere på Bjønnåsen i løpet av påsken.
Vårt utgangspunkt for å sette i gang denne aksjonen, var at vi følte at nå hadde
kommunen strekt «strikken» for langt. Hytteeierne på Bjønnåsen hadde fått
nok. Eiendomsskatten på Bjønnåsen beregnes nå med samme områdefaktor som
byen Moelv. Bjønnåsen har ikke strøm, ikke kloakk, ikke offentlig vann, ikke
gatelys, kun privat vei som vi betaler ekstra for, ingen kommunal infrastruktur i
det hele tatt. Moelv er en by med de fasiliteter og kommunale kostnader det
medfører.
Kampanjen har fått over 500 underskrifter og det har tilkommet utrolig mye
støtte til aksjonskomiteen (AK). Oppslaget på NRK.no hadde mer enn 230 000
klikk, noe som i følge sikre kilder er meget høyt. Alt dette tyder på at vi ved vår
underskriftkampanje har truffet noe folk er mer enn gjennomsnittlig opptatt av.
Møtet med Anita Ihle Steen og Geir Roger Borgedal ble avholdt i en meget god
tone og vi ble veldig godt mottatt med vårt budskap. Ordfører redegjorde kort
for hvordan eiendomsskatteloven fungerte, slik Ringsaker kommune har vedtatt
den.
Med bakgrunn i de opplysninger vi har fått blant annet av Norsk Hyttelag innser
vi, slik Ringsaker har vedtatt sin eiendomsskatt, at det er lite eller ingen ting vi
eller kommunen kan gjøre noe med i dagens situasjon. Det er markedsprisen som
eiendomsskattenemda setter som er gjeldene for beregning av skatten. Skal
dette endres må enten stortinget endre loven eller Ringsaker kommune gjøre
endringer i sitt vedtak. Noe vi fikk klar beskjed om at ikke var mulig pr dato.
Under møtet presiserte vi gjentatte ganger at det var dugnadsånden på
Bjønnåsen som i stor grad hadde ført til de høye prisene på våre hytter, noe de
ikke benektet, men som de ikke kunne gjøre generelle endringer i forhold til.
Hva kunne Bjønnåsen allikevel få tilbake av den helt urimelige skatten pålagt
hver hytte. Vi fokuserte på at kommunen burde tilbakebetale til vår velforening i
form av midler til bedre mulighet for aktiv fritid – fokus på folkehelsa. I form

av støtte til løypekjøring, bearbeidelse av turstier, utbedring av sykkelstier,
oppsett av frisbee baner, støtte til gapahuk(er) osv osv. Forslaget ble veldig
godt mottatt og ordfører og varaordfører lovte at de skulle ta dette med seg i
første budsjettmøtet i begynnelsen av juni 2018. Noen sum ble ikke nevnt
direkte, men vi signaliserte klart at vi ikke ville være fornøyd med
«lommepenger» og at aksjonen således ikke var å betrakte som avsluttet før
«penga er på velforeningens bok».

En spontan aksjon med et meget høyt engasjement fra dere hytteeiere, og
hytteeiere landet rundt, ser ut til å ha båret frukter, om enn ikke slik vi hadde
drømt om og ønsket.

På vegne av aksjonskomiteen og Bjønnåsen Vel
Bjønnåsen 2. mai 2018
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