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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 528 hytter, inkludert seterhus. Ca. 500 av disse er medlemmer i 

Bjønnåsen Vel, hvorav 5 er æresmedlemmer. Ca. 490 betalte fellesutgifter i 2019. 

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 2019 

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 7 styremøter og 45 saker har vært behandlet. Sakene består i 

hovedsak av de ulike aktivitetene som arrangeres og oppfølging av vedtatte planer og tiltak.  

Velet tok i bruk ny logo våren 2019. Den er laget av Janna Opheim fra Brumunddal. 



Styret er styringsgruppe for Folkehelseprosjektet, så oppfølging av dette prosjektet samt 

løpende informasjon fra Strømgruppa inngår i styrets arbeid. Vi har i tillegg behandlet saker 

som andre velforeninger i Ringsakerfjellet har sendt oss. Dette gjelder blant annet spørsmål 

fra velforeningene på Sjusjøen / Aksjøen om samarbeid gjeldende felles saker.  Bjønnåsen 

Vel er i utgangspunktet positive til samarbeid. En forutsetning må da være at aktuelle saker 

og tema er av en slik karakter at de er til felles nytte for alle hytteeiere i Ringsakerfjellet. Noe 

formelt samarbeid har ikke startet enda. 

Bredbåndsdekningen i vårt hytteområde er ikke tilfredsstillende. Det har ikke skjedd så mye 

dette året når det gjelder framdrift utover at styret har etterspurt svar fra Ringsaker 

kommune på henvendelsen som ble gjort i 2018. 

Styret har kjøpt inn 2 stk. hjertestartere til hytteområdet. 1 er plassert på Persbu, den andre 

er i skisesongen plassert i løypemaskinen.   

Dette året har som tidligere år vært fylt opp med mange aktiviteter. 

 

Friluftskomiteen  

I 2019 har det blitt gjort vedlikehold av stier med hogging og merking. 
Det er blitt prioritert å hogge langs skiløyper og det meste av løypenettet har blitt merket 
opp igjen. 
Dugnadsånden har vært veldig god og har vært lett å få med folk på dugnader. Dette er 
veldig positivt for oss i komiteen. 
I 2020 er planen å prioritere stier med merking og klopping der det trengs. 

 

Arrangementskomiteen  

Akekonkurranse ble arrangert i vinterferien 2019 med god stemning og deltakelse. Dette var 

den siste akekonkurransen som ble arrangert i tradisjon tro. Det blir nå en akedag i 

akebakken i vinterferien, med premier til alle som deltar.  

Påskeskirennet ble også i år en stor suksess, takk til værgudene som bidro til å gjøre dagen 

så fin. 

Kaffeservering på påskemessen ble utført sammen med menighetsrådet i Furnes. 

Vi hadde telt og kaffe med vaffel under Birkebeinerrittet.  

Tusen takk til alle som møtte opp, og ikke minst tusen takk til alle som har stilt til dugnad på 

de forskjellige dugnadene. 

 



Persbu 

Det har vært et vanlig aktivt år for Persbustyret.  

Kjøkkendelen er ferdig renovert med ny kjøkkeninnredning.  Denne har en bedre planløsning 

enn tidligere og fungerer svært godt. Oppvaskmaskina er flyttet ut i kjøkkenet, pizzaovn er 

montert og nytt kjøleskap er på plass. Det er laget billedcollage som er satt opp mellom 

under- og overskap. Bildene er fra hytteområdet. 

Det har blitt montert støydempende plater i taket. Et tiltak som merkes svært godt. 

På veggene er det hengt opp gode minner fra Pultostmart`n gjennom alle år. 

Det har vært åpen kafe` flere ganger. Noen ganger med tema. Riktig bruk av gass var tema i 

høstferien og november var det utdeling av premier i forbindelse Folkehelseprosjektets 

turkasseregistrering. 

Andre aktiviteter: 

Vinylaften på Persbu i februar. 

Vårdugnad i mai. 

Rekeaften på sletta i juni samlet i underkant av 50 stk til gode reker og hyggelig samvær. 

Pultostmart`n gikk av stabelen første lørdag i august.  Det var bra med folk og hyggelig 

atmosfære. Dette er det arrangementet som krever mest folk og flest hender i løpet av året. 

Høstdugnad i september. 

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. Ca. 120 stk. fikk 

invitasjon og i underkant av 70 stk. deltok. 

Førstehjelpskurs på Persbu i november. 

 

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

planen.  

 

 

 

 



Åstdalen turløyper 

Løypenett 

Det er innvilget 4 nye år om kjøring i Hemmeldalen Naturreservat, 2019-2022. Utvidelse av 

løypenettet er kun gjort på Bjønnåsen med å ta med løypa opp til Bjønnåsberget, denne er 

ikke prioriter kjørt. 

Den endringen som ble gjennomført i 2019 med endret kjøremønster og dager har vist seg 

vellykket på mange måter, men mest virkning har det nok vært at løypene har blitt oppkjørt 

tidligere på morgenen. Det blir vurdert å kjøre torsdager ved store snøfall. 

Maskiner 

I skrivende stund er den nye løypemaskinen, Kässbohrer, PistenBully 100 fra Antra, tatt i 

bruk. Den ble levert på Persbu 30. januar og verdien på maskinen er ca. 2,7 mill. NOK. Det er 

også inngått serviceavtale på denne. 

Vi har latt Brumunddal Røde Kors ta over vår snøscooter og vi har fått utplassert en ATV med 

belter som erstatter denne.  

Det vil bli vurdert om vi må foreta endringer på garasjen for å forenkle tilgjengeligheten på 

maskinene. 

Økonomi/Finansiering. 

Vi har fått innvilget tilskudd fra Sparebankstiftelsen Østlandet:  kr.400.000,-  

Ringsaker Kommune bidrar også med tilskudd på:   kr.200.000,- 

Låneopptak i Sparebanken Østlandet    kr.700.000,- 

Innbytte av Pinoth Husky      kr.770.000,- 

Benyttet egenkapital ca:      kr 650.000,- 

Driftstilskuddet fra de enkelte velforeninger økes fra kr. 600,- til kr.700,- pr. hytte 

Det er en solid og god økonomi i driften av Åstdalen Turløyper. Vi forventer at vi skal klare og 

holde driftskostnadene nede på det etablerte nivået med denne investeringen 

 

 

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

budsjett. 

 



Hyttestrøm 

Årsmøte 2019 besluttet at det skulle gjennomføres en ny spørreundersøkelse blant 

hytteeierne. Styret nedsatte et utvalg, for å se på muligheten for å få strøm til hyttefeltet 

Bjønnåsen, både for Furnes Almenning og Pihl AS. 

Utvalget har bestått av: 

Håvard Husom, leder 

Trude Engen Strand, sekretær 

Geir Kurud 

Knut Fougner 

Stein Andersen 

Ragnar Pabsdorff 

Spørreundersøkelsen gikk ut på om hytteeiere var positive eller negative til at Bjønnåsen 

skulle bli elektrifisert, ikke om den enkelte hytteeier ville ha strøm til sin hytte. Et flertall av 

hytteeiere var positive og utvalget rettet en henvendelse til Eidsiva Nett AS om å iverksette 

prosessen.  

Den største utfordringen i prosessen har vært å få utarbeidet en oversikt over alle hytteeiere 

med nødvendig informasjon for at Eidsiva Nett AS kunne sende ut brev med et tilbud til alle.  

Utvalget har gjennomført 6 interne arbeidsmøter og et dialogmøte med involverte parter 

hvor kun grunneiere møtte. 

Utvalget har hatt en kontinuerlig dialog med hytteeierne om utviklingen i prosessen 
gjennom statusskriv som er blitt formidlet på Bjønnåsen Vels hjemme- og Facebookside. 
 Prosessen videreføres inn i 2020 frem til at Eidsiva Nett AS velger å iverksette prosjektet 
eller at det blir avsluttet. 
 

 

Folkehelse prosjektet 

Uenighet med Ringsaker kommune om økningen av eiendomsskatten resulterte 

igangsettelse som en prøveordning av et folkehelseprosjekt på Bjønnåsen. Kommunen 

bevilget kr 500,- per hytte i tre år, dvs. årlig kr. 260 000,-. 

Styret nedsatte en komité bestående av følgende:  

Birger Lillesveen leder 

Elin Ødegård sekretær  

Wenche Sundstuen kasserer 

Ane Wenche Moen 

Stein Andersen 



Lars Magnar Thoresen Lund 

Kjersti Busterud Grøtlien 

Sjur Østvang.  

Komitéen har hatt fokus på aktiviteter for barn og unge, med særlig vekt på tilpassede 

aktiviteter hvor foreldre og barn/ungdom kan gjøre noe sammen.  

Alle prosjekter som er gjennomført, og som planlegges, er godkjent av grunneier Furnes 

Almenning og Ringsaker kommune. 

Komitéen har gjennomført 5 interne møter, et orienteringsmøte til Ringsaker kommunes 

folkehelsekoordinator og et informasjonsmøte for ordfører, folkehelsekoordinator og styret i 

Bjønnåsen Vel.  

Gjennomførte prosjekter 2019: 

 10 hulls frisbeegolfbane m/ramper, skilting samt informasjonstavle ved Persbu. 

 «Kristianløypa»  

 Toppturer/høl vandring 

 Persbu aktivitetspark påbegynt 

 Sykkelcrossløype ved Persbu påbegynt 

 Skiløype til Bjønnåsbakken ryddet 

 Innkjøp av trampoliner 

 Anskaffelse av redningsbøye ved brua 

 Badedam ved Buddeiehølen er ryddet/ gravd opp 

 Innkjøp av zipline for montering i Kristianløypa 

 Fordelt turkart som Ringsaker kommune hadde utarbeidet 

 Bestilt nye skiløypekart for Åstdalen Turløyper 

 Anskaffet Gapahuk for plassering sætervangen/akebakken 

Videre planer for folkehelsetiltak i 2020: 

 Skitrekk ved sætervangen/akebakken 

 Utbedringer i forbindelse med badeplassen på Sletta 

 Bordtennisbord til utebruk 

Det finnes mange planer som ikke er nevnt her, og stadig vekk kommer hytteeierne med nye 

gode forslag til aktiviteter og hjelpemidler til å øke aktivitetene.   

Regnskapet viser et merforbruk på kr. -55 416,44 i forhold til bevilgede midler. Dette skyldes 

i all hovedsak forskuttering av utgifter til graving og påkjørt veg grus til «Kristianløypa» (se 

årsmelding). 

Totalt er det 2019 gjennomført 504, 5 dugnadstimer 



For mere informasjon, årsmelding i sin helhet som ligger ute på hjemmesiden til Bjønnåsen 

Vel. 

 

 

Informasjon 

Nettredaktør er Ingebjørg Myhrstad-Nilsen. På hjemmesiden, Bjonaasen.com, er det blitt 

lagt ut relevant informasjon om aktiviteter og hendelser. Planlagte og gjennomførte. Her 

ligger også annen relevant informasjon. Face- booksidene som er aktive og benyttes er 

Bjønnåsen Vel og Ringsakerfjellets perle Bjønnåsen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=152713034872238&ref=br_rs

