
Folkehelseprosjektet på Bjønnåsen pr.juni-19. 
Som et resultat av aksjonen mot økt eiendomsskatt på Bjønnåsen påsken 2018 ble vi 
enig med Ringsaker kommune om å sette i gang et folkehelseprosjekt på Bjønnåsen. 
Vi fikk ikke redusert eiendomsskatten, men vi fikk til en prøveordning for 
hytteområdet Bjønnåsen. I praksis betyr det at vi får kr 500,- per hytte i tre år, dvs 
årlig kr. 260 000,- fra Ringsaker kommune. 

Folkehelse dekker de fleste områder og Ringsaker kommune er særlig opptatt av at 
vi legger forholdene til rette for mer fysisk aktivitet i og rundt Bjønnåsen. Med 
bakgrunnen i prøveordningen og ønske om økt mulighet for aktivitet satte styret i 
Bjønnåsen vel ned en egen komite for å drifte dette prosjektet. Komitéen består av 
Birger Lillesveen leder, Wenche Sundstuen kasserer, Ane Wenche Moen, Elin 
Ødegård, Stein Andersen, Lars Magnar Thoresen Lund, Kjersti Busterud Grøtlien og 
Sjur Østvang.  

Det viktigste utgangspunktet for komiteen har vært å tenke aktiviteter for barn og 
unge, særlig vekt på tilpassede aktiviteter den tiden «alle» foreldre erfarer at 
barn/ungdom er vanskelig å få med seg på hytta.  

Et annet viktig prinsipp for komiteen er at alle prosjekter som planlegges og 
gjennomføres i forbindelse med Folkehelseprosjektet godkjennes av Furnes 
Almenning før prosjektet settes i gang. Der det er nødvendig godkjennes prosjekter 
også av kommunen, Fylkesmannen og evt. andre myndigheter.  

 

Hva er gjort og hva planlegges gjennomført. Komiteen har bedt om forslag fra 
hytteeierne og mange forslag er innkommet. 

Gjennomført per juni 2019 

ü Frisbeegolf bane på 10 hull er montert med kurver og utkastplattinger 
o 6 frisbee til utlån – for å prøve denne spennende sporten, ligger i en 

kasse på baksiden av Persbu.  
ü En trampoline er montert på Sletta ved Åstas bredd. Den andre trampolinen 

blir montert i nær fremtid innenfor gjerde på Persbu. 
ü Frilufts kart over Ringsaker kommune er lagt ut ved bommene, Furnes 

Almenning og i kassen til frisbeen på baksiden av Persbu. 
ü Kart over Bjønnåsen hytteområde med stier, skiløyper mv er under arbeid og 

vil bli tilgjengelig for alle hytteeiere i løpet av kort tid. 
ü 6 postkasser med bok for registrering av besøk er plassert ved 

o Gobakktjernet, Køddhølen, Buddeihølen, Tapportplassen, 
Nysæteråsen og Krogenes plass. Alle stedene er skiltet. 

o Her blir det premiering ved sesongslutt.  

På Bjønnåsen vel/ facebookside står nærmere veibeskrivelse til stedene. 

ü Det blir innen kort tid hengt opp en livbøye ved badeplassen på sletta. 
 

Videre planer for flere folkehelsetiltak 



• Lekestativer for barn med godkjent grunn med bark osv blir montert på sletta 
og ved Persbu 

• Legge til rette for en liten fotball/håndballbane inne i «innhengningen» ved 
Persbu. Det blir satt opp et lite mål.  

• Klatrevegg. Bak målet vil vi sette opp en vegg som man kan skyte på og på 
baksiden av veggen blir det montert klatreklør.  

o Her vil det bli gravd i bakken og fylt på ca 40 cm med bark  
• I jordvollen rundt innhegning vil det bli gravd inn en crossbane for sykkel med 

diverse morsomme utfordringer.  
• «Kristian traseen» skal planeres slik at det blir en fin gangsti, sykkelsti og med 

mulighet for å kjøre en rullestol. I tillegg vil dette bli en liten løype som vil kreve 
minimalt med snø og således vil det bli mulighet for å prøve skiene med lite 
snø. 

o I denne traseen vil vi sette opp (etterhvert) enkle treningsapparater og 
en Zip line 

• Det vurderes innkjøp av en hjertestarter plassert på Persbu, utfordringen er 
tilgjengelighet og kulde 

• Vil jobbe for å åpne skiløypa til skibakken i Bjønnåsberget igjen. Dette var et 
mye brukt område på vinterstid som mange savner. 

• Vurderes et lite skitrekk tilknyttet akebakken på sætervangen. 
• Vi vil også vurdere å oppgradere den gamle badedammen på Bjønnåsen. 

Dette er noe av det som planlegges å jobbe videre med i de tre årene vi har denne 
fantastiske muligheten til å gjøre Bjønnåsen enda mer unik enn den allerede er.  

NØL IKKE MED Å KOMME MED FLERE FORSLAG. Ta kontakt med en i komiteen  

Til slutt vil vi henstille hytteeiere som lurer på noe vedrørende utvikling av 
folkehelseprosjektet om å ta kontakt med oss for nærmere informasjon.  

 

Folkehelse hilsen fra 

Stein Andersen Elin Ødegård Sjur Østvang Ane Wenche Moen Birger Lillesveen  

Lars Magnar Thoresen Lund Wenche Sundstuen  Kjersti Busterud Grøtlien 

 


