Bjønnåsen nytt
VINTEREN 2008/2009

Nytt fra Bjønnåsen Vel
I denne utgaven av Bjønnåsen nytt vil vi informere om aktuelle saker for vinteren. Her vil du
også kunne lese viktige datoer ift ”hva som skjer”. I skrivende stund er skiløypene kjørt opp,
og vi kan se frem til en vinter med mange begivenheter. Ikke glem å gå jevnlig inn på
www.bjonaasen.com. Her ligger det info løpende. Styret benytter anledningen til å ønske dere
alle god jul og godt nytt år!
Ring Furnes Almenning for bestilling:
Tlf; 62 33 17 84
www.furnesalmenning.no

Vi kan tilby deg:
•Stort utvalg i innvendige og utvendige paneler
•Standardlengder på 5m.
•Egenprodusert trelast fra egen kvalitetsskog.

’

•Fritt levert i Hamar/Ringsaker (ved din hytte)
•Trelasten blir levert godt beskyttet mot vær og vind.

NYE TOMTER på Bjønnåsen er nå eiertomter og ikke festetomter. Formaliteter med

Ringsaker kommune ble avklart i sommer. Når det gjelder de andre/eldre festetomtene har
det vært dialog om evt. innløsning (som informert om på årsmøtet i BV) uten at det er
kommet noe konkret ut av dette. Denne dialogen blir tatt opp igjen mellom FA og BV på et
senere tidspunkt.
RESPEKTER BOMMER OG SKILTING I HYTTEOMRÅDET! Vinterbrøytet veg innover i
hytteområdet skal kun være tilgjengelig for hyttefolket. Dette for å unngå unødvendig mye
trafikk på et vegnett som har begrenset standard, ofte pga store snømengder samt å unngå
økt press/fare for innbrudd i området. For å tilfredstille dette har BV og FA satt opp
bommene. Begrensningen på løypekjøring og brøyting etter 2. påskedag er blant annet

hensynet til villreinen som er i området på ettervinteren/våren. Dette er forhold vi ønsker å
respektere for å bevare den flotte naturen rundt vårt hytteområde. Skiltplanen i
vinterhalvåret er godkjent av offentlig veimyndighet. Det innebærer at ignorering av skilting
er brudd på veitrafikkloven. Nevnte skiltplan er utarbeidet i samarbeid med hyttefolket som
har hatt sikkerhet i fokus.
OPPFYLLING PÅ PERSBU (og da tenker vi på det som skjer utendørs) er foretatt i høst.
Amfiet, rodeoen og ballbingen er navn som er blitt brukt på dette så langt. Bakgrunn for at
”masser” er blitt dumpet der de siste år er pga reguleringsbestemmelsene. Planen satte krav
om at parkeringsarealet skulle reduseres med ca. 3,5 Da. Reguleringsplanen sier videre:
”Opparbeidede parkeringsplasser skal begrenses til det som er nødvendig for hytteområdet
og ikke legge til rette for annen utfart.” Vi håper på kreative forsalg til hva området kan
brukes til!

AVFALLSPLASSER Plassen nedenfor Bjønnåsbrua er ferdig. Plassen ved

Bergsbukoia/Thingstadbrua vil bli ferdigstilt neste år. Alle brukere oppfordres til å holde
det pent og ryddig. Ring 62542800 ved fulle containere. Hjertesukk fra HIAS: Hvitevarer og
batterier skal returneres til forhandler, ikke sett igjen dette i fjellet.

STØY FRA AGGREGATER aksepterer alle i forbindelse med byggearbeider. Det kommer
imidlertid meldinger som går på aggregat som strømkilde ved tv-titting på kveldstid. Vær
kreative, finn støyisolerende løsninger, vis hensyn til omgivelsene. Opplevelsen av en stille
høst/vinterkveld er en av årsakene til at mange av oss har hytte i disse områdene.

RALLY VM 13. – 14. februar 2009

Denne helgen blir det masse aktivitet på
Bjønnåsen. To etapper har start ved Persbu lørdag 14. februar. Følgende opplegg er planlagt i
regi av Bjønnåsen Vel;
•

Rallypøbb fredag kveld og lørdag. Servering av lapskaus, pølser, øl/vin, mineralvann osv.
Levende musikk. Storskjerm. I tillegg til lokalet på Persbu vil det bli leid inn et telt på
ca 150m2 vegg i vegg. Inngangbillett; kr 50.- Det vil bli lagt til rette for gangveg ned
til sætervangen. Her blir det snø-tribune og salg av pølser og varmt drikke.

Mellom natt til lørdag kl 0330 og lørdag ettermiddag ca kl 1630 vil vegene inn til
hytteområdet være stengt! Det vil ikke bli mulighet for dispensasjon fra dette. Som
hytteeier er du ikke pålagt å kjøpe billett til Rally Norway (kun vegbillett på vanlig måte). Men
– er målet med turen å se rally henstiller vi alle til å bruke sunn fornuft. Det kan bli
billettkontroll på Bjønnåsen under løpet i regi av Rally Norway. Støtt opp om Rally Norway, da
vil det være større muligheter for at arrangementet kommer tilbake! Følg med på nettsiden
for løpende informasjon. Vi trenger hjelp til arrangementet! Mange er alt engasjert i ulike
oppgaver, men vi trenger flere. Henvend deg til Sjur (906 94 917), Birger (906 30 520) eller
Tore (481 56 774).

AKTIVITETSPLAN BJØNNÅSEN 2008/2009
Romjulspøbb
Rally VM 2009
Påskepøbb
Påskeskirenn og Påskepøbb
Rekelag
Pultostmart`n
Bjønnåsen rundt på sykkel
Årsmøte

Tirsdag 30. desember, Persbu (se egen sak)
Fredag og lørdag 13.-14. februar, Persbu
(se egen sak)
Torsdag 9. april, Persbu
Fredag 10. april, Persbu
Lørdag 25. juli, Sletta
Lørdag 1. august, Sletta
Lørdag 8. august, Persbu
Lørdag 8. august kl 1600

ROMJULSPØBB TIRSDAG 30. DESEMBER Tradisjonen tro (for det er jo andre året det

skjer) blir det romjulspøbb på Persbu 6.dag jul. Dørene åpner kl 1700 og vi stenger kl 2400.
Det vil bli salg av øl, vin, mineralvann og snacks. Velkommen!

REKELAG har vært arrangert på Sletta i flere år i regi av Solveig og Terje Kurud. Det er

fantastisk hvor godt oppmøte det har blitt, og dette er et bra tiltak de fortjener ros for.
Overskuddet fra arrangementene (ca kr 3.500 siste år) har gått inn i Bjønnåsen Vel og blitt
brukt til diverse utbedringer på Sletta.

ÅSTDALEN TURLØYPER leverer oppgraderte løypemeldinger via et GPS system på

www.skisporet.no Dere vil se hvor det er oppkjørte løyper på østsiden av Åsta og hvor lenge
det er siden maskinen sist kjørte. Dere vil også se hvor løypemaskina befinner seg og
værmelding for vårt fjellområde for de nærmeste to døgn.

STILLING LEDIG Etter diverse arrangement på Persbu trengs hjelp til vask og opprydding.

Arbeidet lønnes etter nærmere avtale.
Interessert? Ta kontakt med Birger Lillesveen, tlf. 906 30 520

Bjønnåsen Vel har egen hjemmeside på internett: www.bjonaasen.com
Har du stoff eller info til hjemmesiden, ta kontakt med John K. Christiansen: johchri@online.no

