ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 1.1.-31.12.2018

Til behandling på årsmøte 23.2.2019

Bjønnåsen Vel har til formål å ivareta saker av fellesinteresse for medlemmer innen området
som geografisk naturlig sogner til Bjønnåsen. Nivået på aktivitetene skal gjenspeile
medlemmenes behov/interesser og drives økonomisk forsvarlig i den utstrekning årsmøte og
styret bestemmer. Bjønnåsen Vel skal bidra til et godt og konstruktivt samarbeide med
grunneier og andre naturlige samarbeidspartnere i området.
På Bjønnåsen er det 517 hytter, inkludert seterhus. Ca. 500 av disse er medlemmer i
Bjønnåsen Vel, hvorav 5 er æresmedlemmer. Ca 490 betalte serviceavgift i 2018.
Mange medlemmer i velet fører til et fellesskap på Bjønnåsen hvor mange bidrar til at
området blir godt ivaretatt. Dugnadsinnsatsen oppleves som meget god. Alt som forbedres
og gjøres er frivillig, det må planlegges og utføres. I sum så blir det mange timer med innsats
av hyttefolket. Det står det respekt av. Styret mener at eieforholdet og ivaretagelsen av hele
Bjønnåsen blir bra når så mange er med og tar ansvar.
Det oppleves en økende interesse og bruk av hytteområdet vårt. Det merkes blant annet på
omsetning ved salg og bygging av nye hytter.
Som i tidligere år blir alle arrangement og aktiviteter blir godt besøkt. Det bidrar igjen til
velets gode økonomi.

Styresammensetning 2018
Ragnar Pabsdorff, leder
Wenche Sundstuen, kasserer
Britt Hovland, sekretær
Stein Andersen, styremedlem
Sjur Østvang, leder Persbu
Cato Berntsen, leder arrangementskomite`
Lars Magnar Toresen Lund, leder friluftskomite`
Jørn Jensbak, leder Åstdalen, turløyper

Det har i perioden vært 8 styremøter og 48 saker har vært behandlet. Sakene består i
hovedsak av de ulike aktivitetene som arrangeres og oppfølging av vedtatte tiltak samt saker
fra hytteeiere. Vi har i tillegg behandlet saker som andre velforeninger i Ringsakerfjellet har
sendt oss for uttalelse.
Serviceavgift er et av temaene. Bjønnåsen Vel støtter sak fra Øyongen Vel i at det er greit å
få avklart prinsipper i forhold til hva denne avgiften benyttes til og hvordan den skal
innkreves. Vi har valgt og ikke støtte en eventuell rettsak økonomisk. På Bjønnåsen har det i
flere år vært serviceavgift. Dette fungerer bra i vårt hytteområde. Det er godt samarbeid
med grunneierne, Furnes Almenning og Phil AS, gjeldende dette.
Bjønnåsen Vel ble høsten 2018 forespurt om vi ønsket å bli en del av Sjusjøposten. Dette er ei

gratisavis for de som har hytter i Sjusjøområdet. Styret i BV ønsker pr. nå ikke at vi skal inngå
noe samarbeid om denne informasjonskanalen. Vi ønsker i stedet å styrke egen
informasjonsplattform.
Bredbåndsdekningen i vårt hytteområde er ikke tilfredsstillende, spesielt i perioder hvor det
er mange som benytter hyttene samtidig. Dette gjelder også de øvrige hytteområdene i
Ringsakerfjellet. Styret har hatt dialog med Telenor. Telenor sin gjennomgang av dekningen
for området, viser at det teoretisk sett skal det være god dekning i området, men jo lenger
øst man kommer rundt hyttefeltet jo svakere blir dekningen. Det er dessverre ingen
planlagte utbygginger for området som vil medføre styrket dekning. Det er sendt inn
dekningsønske for området. I tillegg er Ringsaker kommune blitt kontaktet med anmodning
om å kontakte Telenor for å få på plass et spleiselag for å bedre bredbåndsdekningen i
Ringsakerfjellet.
Strøm til Bjønnåsen.
Styret fikk høsten 2018 henvendelse fra en hytteeier med spørsmål om mulighet for å få
strøm til Bjønnåsen. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse for å høre interessen fra
medlemmene om dette. Svarfristen var i januar 2019.Saken behandles videre i 2019.
Aktivitet på Bjønnåsen
Det har vært flere ulike arrangement /dugnader.
I juni ble det blant annet ordnet opp på uteområdene og det ble vasket og ryddet på Persbu.
Bjønnåsen frisbeegolf bane ble på høsten en realitet. Som det første skrittet i *folkehelse
satsingen til Bjønnåsen hytteområde ble det på dugnad bygget vår egen 10 hulls frisbeegolf
bane. Ringsaker kommune bistår Bjønnåsen hytteområde med kr. 500,- per hytte/medlem i
tre år fremover. Den gjenstår noe arbeid med å gjøre ferdig utkastplattformer og merking av
hvert hull med nødvendig informasjon samt en oversiktstavle over banen. Denne skal sette
opp ved Persbu.

Dett er områdets mest spekulative bane i følge de som holder på med dette. Bana har vært
mye brukt siden den ble klar og det egner seg veldig bra til familieaktivitet. Aktivitetene som
utøves her er et viktig supplement til det eksisterende muligheter til å bruke naturen på ulikt
vis.
*Folkehelseprosjekt: Ringsaker kommune har innarbeidet et tilskudd på kr. 260 000 pr. år i
perioden 2019-2021 som skal gå til folkehelsetiltak i fjellet, i første omgang som et
prøveprosjekt i Bjønnåsen Vel.
Folkehelseprosjektet på Bjønnåsen skal ledes videre av Birger Lillesveen. Styret er
prosjektets styringsgruppe.
Friluftskomiteen har høsten 2018 gjort en større dugnad med å merke opp igjen skiløper på
Bjønnåsen. Det ble satt opp mye nye stolper og merket med blåspray. Det står igjen noen
plasser som må prioriteres sommer 2019. Her har oppmøte på dugnader vært god. Det har
ellers blitt gjort normalt vedlikehold på forskjellige stier på Bjønnåsen. Merking, klopping og
hogging av vegetasjon.
Planer for 2019 er og merke opp og finne igjen flere gjengrodde gamle stier. Hvis noen
ønsker å bidra på denne dugnaden så er det bare å gi beskjed!

Arrangementskomiteen gjennomførte påskeskirenn i strålende vær og med god deltagelse
av masse blide folk. Kaffeservering på påskemessen hadde de også ansvaret for.

Persbu
Det har vært vanlig aktivitet på Persbu i året som har gått. Vinylaften med trøkk og 35 personer som
rocket, bugget og sang til DJ Hagens regi. Dette var etter en akedag i vinterferien som ble litt
amputert pga et vær som sjelden oppleves på Bjønnåsen.
Påsken som vanlig med pøbber, og fulle hus og stormende jubel.
Det har vært kafé dager, og særlig må nevnes en i skolens høstferie med rekordomsetning på over
7000,- (så Kari og Eva stå på og ha flere slike)
Biffaften for Frisbee dugnaden husker vel de fleste for det møre kjøttet.
På Birken er det godt å kunne ha Persbu så nære og dugnadsfesten var meget vellykket som tidligere
år.
I julen var det en rolig fredfylt pøbb med Thor Gotaas.
Styret har i 2018 godkjent oppussing av kjøkken og montering av lyddempende plater i taket. Det er
styrets ønske at flere leier, bruker og benytter verdens eneste hyttevels grendehus.

Andre arrangement:
Rekeaften på sletta St.Hans samlet ca. 60 stk til gode reker og hyggelig samvær.
Pultostmart`n gikk av stabelen første lørdag i august. Det var bra med folk og hyggelig
atmosfære. Arrangementet ble holdt i sin opprinnelige form, noe som vil fortsette framover.
Dette er det arrangementet som krever mest folk og flest hender i løpet av året.
Dugnadsfest. Alt som blir gjort er dugnad og alle som er registrert som dugnadsdeltagere ble
bedt på dugnadsfest som takk for innsatsen den siste lørdagen i oktober. Noe over 100 stk
fikk invitasjon og i underkant av 50 stk. deltok.

Drift: Ansvaret for drift er i hovedsak vann, vei og snøbrøyting. Dette har fungert etter
planen.

Åstdalen turløyper
Etter en sesongstart preget av små snømengder og delvis «barmarkskjøring» ble allikevel det meste
av løypenettet åpnet i desember.
Nytt i denne sesongen er at det er montert ekstra dieseltak på maskinen, noe som gjør at det er
mulig å kjøre hele løypenettet uten å måtte innom Persbu for å etterfylle drivstoff. Oppstart av
løypekjøringen er fra Persbu og innover Gobakkrunden og videre. Dette fordi det er den mest
trafikkerte strekningen og blir betraktet som den viktigste. Det er fremdeles slik at med 110 km
løyper så er vi helt i grenseland på hva som er mulig å holde åpent av løyper hver driftsdag på en
maskin. Vanligvis så ligger det på 50-65 km pr. maskin. Dette er også årsaken til at det ble besluttet å
endre kjøremønster for sesongen samt endre til å kjøre flere timer på fredager og lørdager.Torsdag
blir benyttet ved store snøfall for å få bedre underlag. Søndager vil kjøres etter behov.
Det er to nye sjåfører av året, Vebjørn Evensen og Per Dolven.

Økonomi. Økonomien er solid og god. Det vises til eget punkt på sakslista om regnskap og
budsjett.

Informasjon
På hjemmesiden, Bjonaasen.com, er det blitt lagt ut relevant informasjon om aktiviteter og
hendelser. Planlagte og gjennomførte. Her ligger også annen relevant informasjon. Det
finnes også 5 ulike Facebook grupper som sier noe om aktiviteter og det som skjer.
Gruppene er Bjønnåsen hytteområde, Ringsakerfjellets perle Bjønnåsen og Bjønnåsen
Frisbeebane, i tillegg er det 2 grupper som sier noe om Pultostmart`n. Dette er en utfordring
som styret ønsker å gjøre noe med. Målet må være at informasjon hovedsakelig samles i en
kanal.

