
Referat møte nr. 4  « FOLKEHELSEPROSJEKT BJØNNÅSEN» 16.09.19 

 

Tilstede: Stein, Kjersti, Wenche, Sjur, Birger og Elin. 

Meldt forfall: Lars og Ane Wenche 

 

28.september er det frisbeeturnering på Bjønnåsen, «Bjønnåsen Åpen». Persbu kafe er oppe på 
dagtid med servering av kaffe og kaker og rømmegrøt osv. Pub på ettermiddagen/kvelden til kl 23.00 
med servering av pizza osv. Personell på dagtid på Persbu er ordnet. Birger + Sjur + Elin har ansvar på 
kvelden. Fint om man finner en eller to personer til. 

Kjersti og Stein har ansvar for organiseringen av turneringen (sekretariat). Start kl 11.00.  ( reg. fra kl. 
10.30.) 

Premiering: Sekretariatet ordner dette. Bestiller div premier. 

Tavle til Frisbeegolfbanen: Stein bestiller materialer denne uka. Blir neppe ferdig til turneringen. 

Sjur kjøper inn 200 stk. tursekker 25 liter, med logo ( Bjønnåsen Ringsakerfjellets perle). Brukes til 
premiering + salg. (noe innkjøp av velforeningen også) + ordner frisbee evt med trykk, 100 stk. + 
frisbeevesker. 

Premiering av toppturer: Finne en lørdag i november med utdeling på Persbu. ( Forslag 3 premier pr. 
postkasse (6stk)   (sekk+kompass+drikkeflaske) )  Wenche hører om drikkeflasker. Hvem kompass + 
buff? 

Trampolinene er blitt veldig populære på Bjønnåsen. Den som står ved Persbu har det blitt ødelagt 
nett + stenger. Vi bestiller nytt, de betaler.  Elin og Atle har ansvar for å ta ned disse før vinteren, tas 
ned etter høstferien. 

 

Birger nytt forslag: Bordtennisbord til utebruk ( støpt eller lignende). Kjersti ansvar. Til våren. 

 

Aktivitetsbane ved Persbu: Marve graver hull og fyller på sand der buldreveggene skal stå. Kan gjøres 
i høst. . Evt kjøre på matjord der man skal så gress til våren.  Atle mener dette bør ventes med til 
våren da matjorda som finnes nå er veldig fuktig og uegnet til å dra utover. Atle snakker med Marve 
og avtaler. 

Fotballmål: Avvente til våren. 

 

Gjerde og porter rundt aktivitetsbanen: Venter på Ivan Elvelund som skal ordne dette. 

Han har en gapahuk som han skal selge for kr 15.000.-  Spørsmål om vi skal kjøpe denne og plasseres 
på setervangen? Må søke kommunen først? Spørre Morten Øie i almenningen. Stein ansvar. 

Huskestativ: Kjersti og Elin ser litt på priser og forskjellige typer. Innkjøp våren-20. 



Sykkelcrossbane: Venter på at noen kan være med på befaring på Veldre sag for å se på anlegget der. 
Lars venter på svar fra en person. Wenche reiser dit og tar bilder i morgen og legger ut på siden. 

Badedammen ved Buddeiehølen er ferdig rensket. Ble veldig bra!! 

Kristianløypa: Marve og Jørn skal kjøre på veigrus der nå. 

Skiløype til skibakken:  Lars m.fl. har hatt dugnad og klargjort til skiløype. Mange ønsker denne 
løypetraseen velkommen. 

Kart:  Stein skal bestille 1000 stk kart over løypenettet i Åstdalen turløyper. Med nytt layout og kart 
vil dette koste ca. kr 20.000.- Kan lages i A3 format og kan da brettes ned til lommeformat. Vil vente 
med bestilling til man får på de nye løypene. Deles ut til hytteeierne ++. 

Steinene i Nysætervegen er nå fjernet. «Birken» vil betale for dette. 

Badeplass i Åsta v/brua:     Elin har pratet med Morten skundberg og han tar ansvar for denne 
dugnaden til våren. Vil kartlegge litt hvilke materialer vi bør bruke til dette. 

Hjertestarter:  Bjønnåsen vel. tar over dette prosjektet. 

Skiløypeposter:   Forslag Bjønnåsberget 

    Mortenshøgda 

    Politisk kvarter 

    Nysætra 

4 skiposter med postkasser med bok. 

  

 

 

NESTE MØTE:    21. november     skal møtes i Brumunddal et sted for bespisning (Sjur 
undersøker sted og tid). Folkehelsekomitemøte med oppfølging til kommunen. Ordfører Anita Ihle 
Steen har sagt ja til å være med, Birger kontakter folkehelsekoordinator i kommunen Ingeborg 
Nordlund. Spørsmål om styret i Bjønnåsen  vel også skal bli invitert. + presse. 
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