”DET SKJER PÅ BJØNNÅSEN” vinter/vår 2014-2015
30.des: Juletrefest kl. 14.00, kanskje kommer Bjønnåsnissen
Påmelding, se lenger ned.

Bjønnåsen nytt
VINTER 2014-2015

Romjulspøbb på Persbu Kl 18.00- 23.00
Thor Gotaas kommer kl 19:00 og holder foredrag
21. feb: Åpent hus på Persbu
21. feb: Akekonkurranse på Sætra
21. feb: Vinylaften på Persbu
2/3.april: Påskepøbb på Persbu
3.april: Påskeskirenn
12-14. juni: Moped/Veterantreff Persbu
For de fleste arrangementer kommer mer informasjon på nettsiden,
facebook og oppslagstavler.

FURNES ALMENNING

Se vårt utvalg på www.furnesalmenning.no
DU RINGER – VI BRINGER.

Åpent: mandag-fredag 07.00-16.00
Tlf. 62 33 17 80
Nordåsvegen 961, 2380 Brumunddal
Din komplette leverandør av trelast og byggevarer til
hytta.
•
Alt du trenger av byggevarer og trelast til din hytte.
•
Stort utvalg av innvendige og utvendige paneler.
•
Standardlengder på 5 m. (Gir god utnyttelse av trelasten)
•
Høvling av spesialprofiler, limtre og takstoler.
•
Trelasten blir levert godt beskyttet mot vær og vind.
•
Vi gir dem faglig råd og veiledning.
•
Fast kjørerute i Ringsakerfjellet hver torsdag i sommerhalvåret.

Styret I Bjønnåsen Vel ønsker en God Jul og et Godt Nyttår
Persbu - fra garasje til hyttefolkets egen storstue
I 1996 ble Persbu bygget, navnet fikk den etter almenningsbestyrer Per
Berg Eid. Persbu erstattet Moelvenbrakker som ble brukt som base for
de som passet på bilene til hyttefolket i påsken. Brumunddal Røde Kors
ble etter hvert leietager og stilte med både mannskap og scootere i
påske- og vinterferier. I 2003 arrangerte ivrige hytteeiere det første
rakfisklaget i andre etasje for de som brukte hyttene sine mest, på det
meste var det 65 personer som deltok. Dette, sammen med ønske om
flere muligheter for å treffe gode hyttenaboer, gjorde at Bjønnåsen Vel
inngikk leieavtale med Furnes Almenning i 2006. En stor ombygging ble
gjennomført med til sammen 2000 dugnadstimer utført av hyttefolket.
Furnes Almenning forskutterte materialer med mer, det ble solgt
vennebrev, og ikke minst hadde vel'et penger på bok etter bl.a. flere år

med overskudd på Pultostmart’n. I 2010 kom neste påbygg, en fleksibel
åpen løsning som ga bedre plass. I 2014 ble forhåpentligvis siste påbygg
utført. Påbygget med to bad, to vanntoaletter (vakumtoalett) og eget
lager ble gjennomført på dugnad. I tillegg ble andre etasje ombygd til
fire soverom, kjøkkenkrok og stue med plass til ca 20 personer. De fire
soverommene inneholder til sammen 16 senger og 10 løse madrasser.
Bjønnåsen Vel ønsker først og fremst at hytteeierne skal benytte
Persbu. Det har blant annet vært brukt til barnedåp, konfirmasjon,
bryllupsfest og feiring av runde tall. Når vi nå har fått dusj,
vannklossetter, fire soverom med 16 senger og valgfritt leie av sengetøy,
er mulighetene for bruken av Persbu uendelig. Se Bjønnåsen- boka for flere
detaljer om Persbu. Vedrørende leie se hjemmesiden til Bjønnåsen Vel. Vinterens
program finner du annet sted i Bjønnåsen nytt.

Vi håper vi får se deg både som gjest og som leietaker i hyttefolkets
egen storstue.

21. Februar blir det fullt trøkk på Bjønnåsen.
Åpent Hus på Persbu 21.Februar: Kom innom for en kopp kaffe denne
dagen, se hvilke muligheter vi alle har her på Persbu.
Sunvind, Jets og Gausdal kommer og demonstrerer aktuelle hytteprodukter.
AKEKONKURRANSE 21. FEBRUAR: 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. Mer info kommer på hjemmesida.
VINYLAFTEN 21. FEBRUAR: Husk å ta med vinylplatene til fjells i
vinterferien og møt opp på nostalgisk aften på Persbu. Mer informasjon
kommer på hjemmesida.
PÅSKEPØBB PÅ PERSBU SKJÆRTORSDAG OG LANGFREDAG.
For nærmere informasjon se oppslagstavle og hjemmesida.

BJØNNÅSBOKA Det er fortsatt mulighet til å få
kjøpt Bjønnåsboka. Boka selges hos bomvokteren på
Kvilheim og på kontoret til Furnes Almenning.
Vil du ha boka tilsendt, kontakt Ragnar Pabsdorff
tlf. 918 48 766 eller e-post: ragnpabs@online.no
JULETREFEST PÅ PERSBU 6. JULEDAG KL 14-16
Suksessen fra i fjor gjentas. Det blir gang rundt
juletreet, servering av brus, kaffe og kaker og nissebesøk. Send
påmelding av barn på SMS til Torill Malm Lillesveen på tlf.479 00 453.
Innen 22. desember

PÅSKESKIRENN PÅ LANGFREDAG vil bli arrangert på tradisjonelt vis
med rebus, premier, salg av pølser, kaffe med mer. Mer info kommer.
ÅSTDALEN TURLØYPER vil kjøre løyper på fredager, lørdager og
søndager, hele uke 8+9 og påsken. Følg med på www.skisporet.no

LEIE PERSBU?
Ta kontakt med Torill Malm Lillesveen
på tlf: 479 00 453.
Følg med på hjemmesida www.bjonnaasen.com. og på facebook

