
BJØNNÅSEN FOLKEHELSEKOMITE 

 

REFERAT BEFARING PÅ BJØNNÅSEN 11.JUNI-20. 

 

Tilstede:  Morten Øie ( Furnes Almenning), Birger, Sjur, Stein, Lars Magnar, Ane Wenche + 
Geir (mann), Marve, Elin. 

 

1: 

Kjersti har trukket seg som medlem i komiteen grunnet mye på hjemmebane. Vi vil gjerne ha 
inn et nytt medlem, kvinnelig. Vil da spørre en person som også var aktuell fra starten av. 
Dette er Boel Kristine Houmb. Hun takker ja og blir med i komiteen. 

2. 

Vi startet med å snakke litt rundt tilbudet vi hadde fått til kjøp av lekeapparater fra 
barnehage i Oslo. Vi ble enige om et tilbud på 10.000 kr for alt. Huskestativet var ikke med. 
Vi måtte da reise inn til Oslo, demontere og frakte apparatene til Bjønnåsen selv. Undersøkte 
pris på dette med lastebil og henger med krok en dag og kom på en ca. pris på 12.000. Måtte 
også hatt med en person til for å hjelpe med demontering. I utgangspunktet var det 
huskestativet vi var ute etter. Ble da enige om å takke nei til dette tilbudet da det ble for dyrt 
for «gamle» lekeapparater og da vi ikke visste om vi hadde bruk for alle delene. 

Elin jobber videre med innhenting av pris for et huskestativ i tre som skal være innenfor 
gjerdet på Persbu. Vi vil bruke sand rundt lekeapparatene. 

 

3.  

Frisbeegolf: Vil utvide banen til 18 hull. Morten Øie ønsker at trærne der nye kurver skal stå 
blir merket så vil han godkjenne trefelling der. Vil også flytte utkast nr 3 da dette er nærme 
ei hytte. Hytteeier ble veldig glad for dette. Også to andre utkast flyttes i samarbeid med 
naboer. Vi serv over alle plattinger om noe må repareres / skifte bord eller lignende.  

Ansvar: Stein 

 

 



 

 

 4. 

Trampoliner:  Begge ble satt opp lørdag 13.juni. Fikk på nytt nett og stenger på trampolina 
ved Persbu. Dette ble ødelagt etter bruk forrige høst. Trampolina er flyttet litt lenger inn bak 
Persbu da gjerdet der nå er tatt ned mellom ballbingen / aktivitetsplassen og Persbu. Skal 
henge opp folerte lapper rundt trampolinene med info om ikke å henge i nettet og ikke bruk 
av sko på trampolina. Ansvar Elin 

 

5. 

Befaring rundt Persbu:   Fortsatt noe bløtt innenfor gjerdet etter snøsmeltingen. Snakker litt 
rundt om muligheten for ikke å lagre så mye snø rett utenfor gjerdet da vannet  renner inn 
på banen.  Den lille buldreveggen trenger innkjøp av plater/feste + klatreknagger, ikke for 
høyt opp da denne er beregnet på mindre barn. Ansvar for innkjøp: Ane Wenche  

Marve skal prøve å planere litt på banen innenfor gjerdet før påkjøring av matjord. Atle 
ringer Marve for planlegging av dette. Påkjøring av matjord skjer i løpet av uke 26. Så skal 
dette rakes lett før såing. Ikke satt opp dag for dette ennå. Kommuniserer gjennom siden vår 
på nettet. Elin gir beskjed når matjord er på plass. 

Klatrevegg: Stein ansvar for innkjøp av materiell til veggen. Ane wenche ordner innkjøp av 
klatreknotter og evt utstyr til dette. Vil fylle sand rundt veggen ift sikkerhet og retningslinjer. 

6. 

Sykkelcrossbane: Marve vil starte å planere rundt denne banen,  har sett på  forskjellige 
former og måter å lage denne på. Ansvar: Lars Magnar med Marve. 

 

7. 

Badedammen / flytting av Gapahuken dit.  Marve har planert rundt badedammen, blitt 
veldig fint der. Ble enige om hvor vi skulle plassere Gapahuken, med et forslag fra Morten 
Øie om å ha gjerdet rundt inngangen til Gapahuken for å unngå beitedyr inne på området. 
Bruker da gjerdet rundt her som er tatt ned ved Persbu. Sjur snakker med Elvelund om å 
sette opp igjen gjerdet .   Marve vil også ta ned noen merkede trær der Gapahuken skal stå, 
ok for Morten Øie. Atle vil prøve å kjøre Gapahuken inn til dammen og løfte denne over slik 
at Marve kan flytte den på plass. Litt usikkert med fremkommelighet med stor Krokbil men 
tatt en befaring og Atle vil prøve dette. Gjør dette samtidig som matjordkjøring. 



 

 

8.  

Kristianløypa:   Bredde 1 meter. Bearbeides med subbus 0-11mm eller 0-8 mm.  Løypa vil gå 
utfra Granåsen sør. Lars Magnar tar kontakt med hytte nærmest løypa for å informere om 
prosjektet.  

 

9. 

 Morten Skundberg driver nå og lager trapp ned til Åsta ved Sletta på andre siden. Denne 
lages i tre og betong. Birger har hørt med Morten Øie og det er i orden. Når dette referatet 
blir sendt ut er trappa ferdig laget. Birger og Sjur har inspisert og det ser meget bra ut. Litt 
skeptisk til isgangen men det må vi ta etter hvert. Morten Skundberg har gjort en veldig bra 
jobb. Brukt 55 timer på dette prosjektet. 

 

10. 

Lars Magnar har satt ut nye poster til turstier nå i sommer. Det kommer digital info om disse 
postene.  De skal være : 

Nysæteråsen, 

Elgstien.  Sti som går inn ved svingen ved veien opp mot Persbu fra sletta, (første sving)  inn 
til venstre og opp til Granåsen. Post blir ca halvveis i løypa. 

Mortenshøgda 

Skibakken 

Badeplassen 

Krogenes plass 

Registrering via DNT sin app. Lars Magnar skriver i tillegg opp koder på hver post som enkelt 
må skrive opp på lapp for hver tur. Dette er valgfritt hvis en vil være med på trekning. Lars 
Magnar laminerer info om post og kode som skal henge på hver post. Dette blir etter 
Coronaregler.. 

 

Referent: Elin Ødegård 



 

 


