Bjoneroatinget 2013

Årsrapport
Organisering
Styret har siden Bjoneroatinget 2012 bestått av Stein Korsmo, Simen Jacobsen, Anne Hilde
Sørum, Terje Gjefsen og Ellen Sagengen. I denne perioden har styret hatt ni møter. Alle i
styret er involvert i småsamfunnsprosjektet på ulike måter. Styret samarbeider godt.
Forum Bjoneroa er initiativtaker og lokal operatør for småsamfunnsprosjektet som eies av
Gran kommune. I desember 2012 besluttet Gran kommunen og Oppland fylkeskommune å
forlenge prosjektet ut 2013. Den totale rammen er dermed utvidet til kr 2.500.000,-, fordelt
på 6 år. Styringsgruppa for småsamfunnsprosjektet består av ordfører Knut Magnar Lehre,
rådmann Arne Skogsbakken og Anne Hilde Sørum fra Forum Bjoneroa. Prosjektleder i
deltidsstilling er Ellen Sagengen. Det er lagt opp til avrunding og rapportering i siste kvartal
2013.
Gjennomføring av ulike tiltak er basert på innsats fra frivillige arbeidsgrupper. I denne
årsrapporten oppsummerer vi all aktivitet i Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet
samlet.

Arbeidsområder og tiltak
Aktiviteter knyttet til Forum Bjoneroa har en forankring i handlingsplanen og er basert på
initiativer fra personer eller grupper. Siden forrige Bjoneroating har styret jobbet med utkast til
ny handlingsplan fordi det er behov for en revisjon etter åtte års drift.

Informasjonsarbeid, nettverksbygging og profilering
Også det siste året, har informasjonsarbeid vært en viktig del av Forum Bjoneroas virksomhet.
Vi legger vekt på å informere om møter og aktiviteter. Dermed får alle som vil mulighet til å
involvere seg. Bruk av informasjonsskriv, plakater, hjemmeside, sosiale medier og e-post er
viktig i denne sammenhengen. I tillegg prøver vi å ha et aktivt forhold til lokalpresse og media
for øvrig.
God dialog med andre virksomheter og personer er viktig for Forum Bjoneroa. Vi ønsker mest
mulig samarbeid med andre lokale lag og foreninger. Gjennom bjoneroa.no, prøver vi å gi
andre frivillige virksomheter drahjelp i form av oppmerksomhet og informasjon rundt deres
aktiviteter. I høst inviterte vi andre lag og foreninger til kurs i hvordan selv å publisere stoff på
bjoneroa.no. Sanitetsforeningen og idrettslaget var representert på dette kurset.
I tillegg legger vi vekt på et godt samarbeid med Gran kommune, Oppland fylkeskommune og
andre offentlige virksomheter. Vi opplever fortsatt at det arbeidet Forum Bjoneroa gjør,
anerkjennes på mange hold. Omdømmebygging er fortsatt et svært viktig fokusområde. Vi
legger mest vekt på å bygge et omdømme gjennom omtale av positive saker.
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Aktiviteter og arrangementer
Bjoneroatinget og Forumfesten ble avviklet hver for seg i 2012. Dette er en ordning vi ønsker
å fortsette med. Tilbakemeldingene var veldig positive etter fjorårets vårfest. Mange tok til
orde for at vi burde ha flere fester i løpet av et år. Dermed forsøkte vi å invitere til en ny i
høst. Dessverre ble oppslutningen for liten til at den lot seg gjennomføre.
Fotoutstillingene «Liv Laga» er nå permanent plassert i Bjoneroa kulturbygg. En ny
fotoutstilling ble utarbeidet i 2012 og tok over plassen i kiosken på Nærbutikken Bjoneroa
Handel. Denne fikk navnet «Sånn var’e», og inneholder historiske bilder av personer og steder
i Bjoneroa. Utstillingen ble svært godt mottatt. Takk til Kari og Stein Korsmo, Berit Solstad og
Anne Hilde Sørum som hadde mye arbeid med dette.
Forum Bjoneroa var initiativtaker til samarbeidet med flere lokale virksomheter om et
spleiselag for rehabilitering av gymsalen i Bjoneroa kulturbygg. Det er hyggelig å konstatere at
arbeidet ble ferdigstilt som planlagt i 2012. I november kunne Bjoneroa Kulturbygg AS invitere
til stor kulturkveld og sceneåpning – et vellykket arrangement med mange lokale utøvere.
Forum Bjoneroa drifter fortsatt Bjoneroa Ungdomsklubb. De siste årene har oppslutningen
vært skiftende, men stort sett er dette et tilbud mange unge har glede av. Fra høsten 2012
har relativt mange ungdommer deltatt i klubbens aktiviteter, inkludert bowlingtur til Hønefoss.

Viktige tiltaksområder
Forum Bjoneroa har vært pådriver for å få i gang en områderegulering i Bjoneroa. Med
bakgrunn i tidligere prosesser i Småsamfunnsprosjektet (stedsutviklingsskisse og innspill til
kommuneplanens arealdel), har man sett på framtidig utvikling av Bjoneroa, blant annet
muligheter for nye boligområder, næringsdrift/turisme og framtidige arealbehov for offentlige
tjenester. Gran kommune og Rambøll står for den praktiske gjennomføringen av prosessen, i
samarbeid med Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet. Planprogrammet ble vedtatt i
februar 2012, men siden da har framdriften vært liten.
Stedsutviklingsgruppa jobber videre med sine to tiltak: Stilla Elvepark og tursti fra Skolevegen
til Ådalsvegen. Prosjekteringsprosessen har blitt både kostbar og langdryg. Vi venter fortsatt
på behandling av søknad om rammetillatelse for Stilla Elvepark som ble sendt inn i juli 2012.
Teknisk drift, Gran kommune, skal hjelpe oss med gjennomføring av søknadspliktige tiltak. De
tar rollen som ansvarlig utførende. Dermed skal vi ha gode muligheter til å få til en blanding av
innleide tjenester og dugnadsinnsats. Stedsutviklingsgruppa ser at det foreløpig bare er
økonomi til å gjennomføre Stilla Elvepark. Turstien kan bli en for stor utfordring, men vi har
ikke gitt opp. En hyggelig nyhet kom i desember 2012, da Gjensidigestiftelsen varslet at de vil
støtte tiltakene med hele kr 450.000,-. Sammen med tidligere mottatt gave på kr 80.000,-,
har vi altså fått over en halv million fra dette fondet. Det er en stor oppmuntring og
anerkjennelse.
Forum Bjoneroa har, gjennom sin arbeidsgruppe for samferdsel, jobbet med en
«Mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden». 6. januar 2013 var det endelig tid for å legge
fram resultatet fra arbeidet. I første omgang overleverte vi rapporten til ordføreren i Gran
kommune, siden kommunen har støttet arbeidet økonomisk. I tillegg vil det være viktig å
skape interesse for saken i en større omegn. Vi ser for oss at vi utover året skal utfordre
kommune-, fylkes- og rikspolitikere til å mene noe om dette. Formålet med mulighetsanalysen
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er å skaffe et realistisk grunnlag for en debatt. Så langt har tilbakemeldingene vært svært
positive, i form av anerkjennelse av jobben som er gjort.
Bru over Randsfjorden har vært et tilbakevennende tema, uten at noen har tatt skikkelig tak i
det. Det har vært et problem at alle utspill raskt har blitt avvist, med henvisning til mer eller
mindre kvalifiserte tall som viser at prosjektet er urealistisk. Bakgrunnen for mulighetsanalysen har derfor vært et ønske om å løfte diskusjonen til et annet nivå, gjennom å skaffe til
veie kvalifiserte tall for hva en bru over Randsfjorden vil kunne koste. Bru over Randsfjorden
er en sak som favner mye mer enn Bjoneroas interesser. Dette samferdselsprosjektet er svært
interessant for all trafikk som går øst-vest i denne delen av landet. Det er viktig å presisere at
mulighetsanalysen er basert på en tenkt plassering, som et eksempel. Dersom vi skulle
komme nærmere en realisering av et slikt prosjekt i framtida, vil plassering bli et tema. I
denne omgangen har vi nøyet oss med å undersøke det området som vår konsulent anbefalte
å gjøre beregningene ut i fra.
Innen samferdsel er det også fortsatt engasjement rundt ferja. Vi opplevde nok en gang en
langvarig driftsstans, sommeren 2012. I august arrangerte Forum Bjoneroa en markering ved
Tangen ferjeleie. Dette var et utvidet pressemøte, hvor vi forsøkte å kommentere situasjonen
med glimt i øyet. Under en egen «ferjeinspeksjon» ble det blant annet avdekket humøravvik
blant de frammøtte i forhold til når ferja går og ikke. I ettertid har vi blitt klar over at Oppland
fylkeskommune ikke satte pris på måten markeringen ble gjennomført på. Gjennom dialog
med nøkkelpersoner hos fylkeskommunen tror vi inntrykket har blitt nyansert.
Småsamfunnsprosjektet har blitt involvert i arbeidet med å få oppgradert legelokalene i
Bjoneroa Kulturbygg, først og fremst som pådriver for å få saken behandlet i kommunen. Da
saken ble lagt fram til politisk behandling våren 2012, ble det bevilget midler til ombygging.
Tiltaket ble gjennomført i regi av Bjoneroa Kulturbygg AS, samtidig med andre
rehabiliteringsarbeider i huset. Med dette ble legelokalene både mer praktiske og hyggelige for
alle.
I perioden januar-mai 2012 ble det avhold tre åpne møter med tema næringsutvikling.
Formålet var å drøfte muligheter med næringsdrivende og folk som vurderer etablering. I
tillegg fikk vi nyttig informasjon fra Gran kommunes rådgiver innen næring/samfunn, Gunnar
Haslerud, og etablererveileder Kari Isingrud. I samarbeid med kommunen har vi forsøkt å dra
i gang et kurs i ungskogpleie, med tanke på ungdom som kan være interessert i
deltidsarbeid/sommerjobb i skogbruket.

Økonomi
Forum Bjoneroas regnskap viser et overskudd på kr 14.628,74. De største inntektskildene er
gaver/tilskudd og Forumfesten. Det har vært beskjedne utgifter i 2012. Vi har valgt å justere
regnskapsføringen noe, med flere periodiseringer, da vi mener at dette gir et mer riktig
totalbilde av økonomien.
Småsamfunnsprosjektet har etter den siste forlengelsen en total ramme på kr 2.500.000,- i
perioden 2007-2013. I tillegg har vi tilskuddet til stedsutvikling på kr 1.000.000,-. Ved
utgangen av 2012 er det forbrukt kr 1.906.000,-. Det gir kr 1.593.992,- gjenstående det siste
prosjektåret.
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Oppslutning og engasjement
Aktiviteten i Forum Bjoneroa er i stor grad styrt av initiativer tatt av enkeltpersoner. I det
ligger at det jobbes med de sakene det til en hver tid er interesse for og oppslutning om. Vi
har flere arbeidsgrupper, men aktiviteten avhenger av deltakernes engasjement og kapasitet.
Sånn må det være, da alt er basert på frivillighet. Når det er sagt, kunne vi godt ønske oss
større trykk på noen områder. Vi minner om at alle arbeidsgrupper er åpne for flere
medlemmer. Samtidig kunne vi faktisk ønske mer debatt rundt det vi holder på med. Folk som
er kritiske eller uenige må gjerne komme på banen i en åpen diskusjon.
En bekymring i forhold til engasjement, er at når noen viser tydelig at de tar ansvar, velger
andre å trekke seg tilbake. Vi tror en del velger å holde seg på sidelinja fordi de ser at andre
ivaretar oppgaver og funksjoner. Det er bekymringsfullt. Skal vi overleve som et livskraftig
lokalsamfunn, må det være mange som engasjerer seg – og det må være plass til alle. Vi kan
ikke ta noe av det vi har i dag som en selvfølge. Det skjer mye positivt i bygda vår, men det er
viktig at vi fortsetter å stå på. Det er også viktig at vi oppmuntrer alle som gjør en innsats for
at lokalsamfunnet vårt skal fungere så godt som mulig.
Vi oppfordrer alle, som har noe på hjertet, til å ta kontakt med oss i styret og til å møte opp på
møter og arrangementer. Samtidig retter vi en stor takk til alle som har bidratt i året som har
gått!
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