Bjoneroatinget 2011

Årsrapport
Organisering
Styret har siden Bjoneroatinget 2010 bestått av Elin Hammer, Stein Korsmo, Simen Jacobsen,
Morten Sørli og Ellen Sagengen. Siden forrige Bjoneroating har styret hatt 5 møter. Så lenge
småsamfunnsprosjektet er i gang foregår mye av aktiviteten i prosjektorganisasjonen, derfor
har vi ikke så mange styremøter. Alle i styret er involvert i prosjektet på ulike måter. Styret
samarbeider godt.
Forum Bjoneroa er initiativtaker og lokal operatør for småsamfunnsprosjektet som eies av
Gran kommune. Kommunen og fylkeskommunen støtter det arbeidet som gjøres lokalt i
Bjoneroa. Styringsgruppa for småsamfunnsprosjektet har siden oppstarten i 2007 bestått av
ordfører Inger Staxrud, kommunalsjef Anders Paulsen og Elin Hammer fra Forum Bjoneroa.
Prosjektleder i deltidsstilling er Ellen Sagengen. I 2010 ble prosjektplan for fase 2 av
Småsamfunnsprosjektet lagt fram til politisk behandling i Gran kommune, og to års forlengelse
ble vedtatt. Også Oppland fylkeskommune har sagt ja til å bidra i to nye år, etter samme
modell som tidligere. Dermed løper prosjektet ut 2012 med avrunding/rapportering første
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
Store deler av handlingsplanen til Forum Bjoneroa faller sammen med tiltak som det jobbes
med gjennom småsamfunnsprosjektet. I prosjektperioden vil derfor store deler av
virksomheten vår preges av det som skjer i prosjektet. Likevel finnes det en del saker som
Forum Bjoneroa jobber med uten at det knyttes direkte til småsamfunnsprosjektet.
Informasjonsarbeid
Forum Bjoneroa er stadig synlig i nærmiljøet og utenfor Bjoneroa. Vi legger vekt på størst
mulig åpenhet rundt det vi holder på med, og ønsker å framstå på en positiv måte.
Hjemmesiden bjoneroa.no er det viktigste verktøyet for å skape positiv oppmerksomhet og
formidle informasjon. Nettstedet vårt oppdateres jevnlig, og vi merker en jevn interesse.
Mange foreninger i Bjoneroa er flinke til å sende inn stoff som skal publiseres, særlig om
aktiviteter og arrangementer. I forkant av Bjoneroatinget sender vi skriftlig informasjon til alle
husstander. Den inneholder dokumenter til Forum Bjoneroas årsmøte og annen informasjon vi
gjerne vil nå alle med. For å åpne for innspill fra publikum har vi satt opp egne postmottak ved
de lokale dagligvarebutikkene. Her kan alle levere inn diverse innspill.
Nettverksbygging og samarbeid
Forum Bjoneroa legger vekt på god dialog med private og offentlige virksomheter, særlig
andre frivillige organisasjoner. Vi er opptatt av å støtte lokale lag og foreninger, og tar initiativ
til samarbeid der det er naturlig. Det er viktig å se at alle virksomheter i Bjoneroa jobber for
bygdas beste.
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I 2010 deltok vi på jubileumsmarkering for Bjoneroa Skytterlag. Skytterlaget var vår
samarbeidspartner ved Bjoneroatinget 2010, hvor de inngikk som en del av festkomiteen.
Våren 2011 samarbeider vi med flere andre virksomheter om å sette fokus på nettopp dette
gjennom arrangementet ”En bygdekveld utenom det vanlige”.
Det er mange bygdesamfunn som gjør en innsats for å ta tak i sine utfordringer, og det kan
være mye å hente gjennom erfaringsdeling. Dette har vi merket gjennom arbeidet med
oppmuntringssaken. Det er nyttig å være i kontakt med bygdesamfunn og ildsjeler over hele
landet. Siden oppstarten i 2005 har historien om Forum Bjoneroa blitt fortalt i mange ulike
sammenhenger, både i politiske miljøer og hos andre som er opptatt av lokalsamfunnsutvikling. Det vi gjør blir lagt merke til, og vi får stadig henvendelser fra folk som har hørt om
oss.
Oppmuntringssaken
Vi har valgt å fremheve oppmuntringssaken fordi vi ønsker å spre positive holdninger og gode
handlinger i hele bygda.
Høsten 2009 ble det bestemt at Bjoneroa skulle forsøke å bli verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn. Beslutningen var forankret både gjennom styret i Forum Bjoneroa og
styringsgruppa i Småsamfunnsprosjektet. Saken ble også presentert under en orientering i
kommunestyret. Den endelige avgjørelsen ble tatt på åpent folkemøte i slutten av september
2009. Styret i Forum Bjoneroa er lokalt oppmuntringstilsyn. Oppmuntringsarbeidet drives fram
av oppmuntringsagenter og andre som er interessert i å fremme oppmuntringssaken. Disse
kaller vi gjerne undercoveragenter.
Det tok oss litt over et halvt år å oppfylle alle krav til å bli oppmuntringssertifisert. Diplomet
ble overrakt gjennom en høytidelig og morsom seremoni 26. juni 2010. Det var blant annet
her ”Stamsnella fra Bjoneroa” oppsto. Den gjeveste snora fra snorklipperutstyret vårt er
utvalgt til snelledeling mellom alle som blir oppmuntringssertifisert. Kort fortalt går det en link
tilbake til Bjoneroa fra alle andre lokalsamfunn og virksomheter som blir oppmuntringssertifisert heretter. Ved enhver sertifiseringssermoni blir det overrakt en bit av Stamsnella,
vakkert utstilt i et lite monter som kan henges opp sammen med sertifiseringsdiplomet.
Grunnlaget for Bjoneroas oppmuntringssertifisering er utarbeiding og gjennomføring av et
antall oppmuntringsplaner. Dette ble det sendt ut et eget informasjonsskriv om til alle husstander våren 2010. I alt 9 planer inngikk i sertifiseringen av Bjoneroa:, 17. mai-tale,
snorklipper, oppmuntringskort/-bevis, smile-postkasser, reservasjonsregister, ”From Bjoneroa
with love” - anonyme oppmuntringer, livskraftutveksling, Brubyggerbygda Bjoneroa og
AmmaTØRfestival. Sertifiseringen gjelder ut kalenderåret 2011, og vi må vise fortsatt innsats
for å beholde statusen som oppmuntringssertifisert. Oppmuntringsagentene jobber videre med
flere planer, men kunne nok gjerne tenke seg forsterkninger med flere personer til å
gjennomføre ulike ideer.
Omdømme og profilering
Det siste året har mye av omdømme- og profileringsarbeidet vært knyttet opp til at Bjoneroa
er verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn. Arbeidsgruppa som jobber med
omdømme og profilering jobber videre med ulike informasjons- og profileringstiltak. Denne
gruppa samarbeider tett med oppmuntringsagentene. Omdømmegruppa har en del ideer og
planer som ikke har kommet til gjennomføring, blant annet informasjonstavler på forskjellige
steder i Bjoneroa.
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Fotoutstillingen ”Liv laga”
Fotoutstillingen med bilder av bygdefolk og bygdeliv i Bjoneroa ble gjenåpnet sommeren 2010.
Bjoneroa Handel stilte nok en gang sine tidligere kiosklokaler til disposisjon. Utstillingen blir
besøkt av innbyggere og tilreisende, og gjestboka viser at mange lar seg fascinere og
imponere. Utstillingen er først og fremst et symbol på at i dette lille lokalsamfunnet er hvert
enkelt menneske viktig. Det er dessverre fortsatt en del mennesker med tilknytning til
Bjoneroa som vi ikke finner i samlingen. Derfor hadde vi håpet å få til en større utvidelse
sesongen 2010, men det gjenstår fortsatt en del. Eventuell videre utvikling og anvendelse av
”Liv Laga” er uavklart.
Bjoneroatinget
Bjoneroatinget og ”Forumfesten”, har blitt en viktig årlig begivenhet og en fin tradisjon. Styret
prøver å variere formen på arrangementet, samtidig som det må være noen faste holdepunkter. Bjoneroatinget skal være en begivenhet som betyr noe for det kulturelle og sosiale
fellesskapet. Vi synes det er fint å samle så mange med Bjoneroatilknytning i en årlig
sammenkomst, men det er et krevende arrangement med en viss økonomisk usikkerhet.
Formen på framtidige Bjoneroating avhenger av oppslutningen fra folk.
Friluftsliv – bli kjent i egen bygd
Siden oppstarten av Forum Bjoneroa har vi årlig arrangert felles utflukter til turmål i nærmiløet. ”Ut på tur” om høsten har blitt en hyggelig tradisjon, selv om vi ikke gjør det i like stort
omfang som de første årene. I september 2010 ble det arrangert tur i Sortungenområdet, men
det var dessverre få deltakere med. Styret synes det er synd at oppslutningen ikke er like stor
som tidligere, men vi velger å holde fast på en felles tur kommende høst.
Kulturaktiviteter og ungdomstilbud
Innen dette arbeidsområdet ser vi en gledelig utvikling. Gjennom samarbeid mellom flere
frivillige virksomheter i Bjoneroa har vi fått til et løft. Siden høsten 2009 har vi samlet inn til
sammen 65.000 kr som har blitt brukt til innkjøp av inventar og utstyr i ”nye” ungdomslokaler
i kulturbygget, samt gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge. Forskjellige kulturgrupper har organisert aktiviteter. TT-klubben (FAU) og ungdomsklubben har samarbeidet
godt. I sesongen 2010/2011 gjennomføres en prøveordning med innleid fritidsleder som
organiserer aktivitetene på klubbkvelder, assistert av foreldrevakter. Vi er i dialog med Gran
kommune for å finne måter kommunen kan bidra i forhold til fritidstilbud for ungdom.
Stedsutvikling
Utarbeiding av reguleringsplan for Stilla Elvepark, avtale med grunneiere og byggesøknad for
brua har krevd store ressurser, sett i forhold til tiltakets omfang. Men, dette er ting man ikke
kommer utenom. Reguleringsplanen for Stilla Elvepark ble ferdigbehandlet i 2010. Brua over
Bjonelva ble sendt inn som egen byggesak og det meste av arbeidet med plassering av brua
ble gjort ferdig på forsommeren. Nå gjenstår en ny byggesaksrunde i forhold til tiltakene som
skal gjøres i terrenget rundt Stilla. Gjennomføringen har vært en blanding av dugnad og kjøpte
tjenester, alt etter hva som kreves i forhold til lover og regler og tilgang på utstyr og
kompetanse. Vi forsøker å finne de beste og mest rasjonelle løsningene for hvert steg i
prosessen, men ser at formelle krav gjør det nødvendig å kjøpe en del tjenester. Vi har fått
god hjelp av lokale fagfolk til flere av arbeidsoppgavene.
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Samferdsel
Denne arbeidsgruppa konsentrerer innsatsen rundt oppfølging av saker knyttet til Randsfjordferga og arbeidet med ”Mulighetsanalyse for bru”.
Gruppa har opprettet kontakt med Oppland fylkeskommune vedrørende ferjedriften, og har
kommet med en del innspill. Vi er ikke tilfreds med håndteringen av disse innspillene, har
purret på oppfølging av noen av punktene og bedt om et nytt møte. I forbindelse med offisiell
markering av ferjeovertakelsen til Oppland fylkeskommune 1. juli 2010, var Forum Bjoneroa
invitert. Vi overrakte en blomsterhilsen og uttrykte klare forventninger til den nye rederen.
Arbeidet med undersøkelser av bunnforhold i Randfjorden, med tanke på en eventuell bru, har
dratt ut i tid. Vi regner med at arbeidet kommer raskt i gang når isen går til våren. Prosessen
rundt den omtalte mulighetsanalysen omfatter å foreslå aktuelle krysningssteder nær
Bjoneroa, kartlegging av dybder/ bunnforhold, skissering av mulige krysningsløsninger/
brutyper og økonomiske beregninger knyttet til disse undersøkelsene. Tanken er at ingeniøren
vi bruker og arbeidsgruppa skal samarbeide om å framskaffe nødvendig informasjon og
sammenstille denne. Deretter skal dette kvalitetssikres av en uavhengig aktør, for eksempel et
ingeniørfirma med kompetanse innen brubygging. Arbeidsgruppa ser også for seg at det kan
gjøres vurderinger i forhold til trafikkgrunnlag og finansiering, men det kommer i så fall i neste
fase.
Folk i arbeidsgruppa er stadig i kontakt med vegmyndighetene rundt vedlikehold av hovedvegene i bygda, uten at vi kan si at vi når fram. Arbeidsgruppa er åpen for innspill i forhold til
hvordan få gehør for våre bekymringer.
Helse/Beredskap
Det siste året har forhold rundt legekontoret i Bjoneroa vært diskutert på flere nivåer. Dette
går særlig på praktiske ting som tilrettelegging av lokaler. Også behovet for flere legedager i
Bjoneroa har vært nevnt. Forum Bjoneroa har blitt oppfordret til å engasjere seg i saken.
Temaet har også blitt tatt opp gjennom styringsgruppa i Småsamfunnsprosjektet. Det er brakt
på det rene at initiativet ligger hos Gran kommune, og at vi kun kan oppfordre de rette
instansene til å legge mer trykk på saken. Det er ønske om at arbeidsgruppa for helse og
beredskap følger opp i fortsettelsen.
Boligstruktur/Innflytting
Arbeidsgruppas oppgave er å jobbe for tilflytting/bosetting. Filosofien bak Forum Bjoneroa og
Småsamfunnsprosjektet er jo å fremme Bjoneroa som et godt sted å bo, og dermed få flere til
å flytte hit. Det prøver vi alle å gjøre en innsats for. Likevel er det viktig å ta tak i rent
praktiske ting rundt boligstruktur.
Vi vet at personer som vurderer å flytte til Bjoneroa har svært få eller ingen boliger å velge i,
både når det gjelder leie og salg. På kort sikt ønsker vi å kartlegge eventuelle tomme boliger
og oppfordre eiere til å gjøre boliger tilgjengelige for utleie og omsetning.
På lengre sikt bidrar denne arbeidsgruppa med innspill til kommuneplanens arealdel i forhold
til nye boligtomter. Dette kom til en foreløpig konklusjon gjennom sluttbehandling av planen i
juni 2010. Der ble alle innspill vedrørende Bjoneroa markert som hensynssone som må
områdereguleres. Dette har blant annet sammenheng med at noen av innspillene er tiltak i
strandsona. Forum Bjoneroa har skrevet brev til alle gruppeledere i kommunestyret og påpekt
at det i så fall må avsettes penger til en slik prosess. Vi håper dette kan komme i gang så
snart som mulig.
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Rehabiliteringsprosjekt Bjoneroa Kulturbygg
Forum Bjoneroa har tatt initiativ til en felles søknad til Sparebankstiftelsen Gran fra hele bygda
og alle foreninger. Vi søker om tilskudd til ombygging av scena og utskrifting av gulvet i
gymsalen i kulturbygget. Bjoneroa Kulturbygg AS har utarbeidet planer, og forprosjektet viser
en totalkostnad på 900.000 kr. Dette ønsker vi helst å få til ved å skaffe midler lokalt. Brev er
sendt til alle foreninger, og de fleste har gitt tilbakemelding om at de stiller seg bak søknaden.
Vi håper også at flere foreninger etter hvert vil bidra med penger til dette positive tiltaket.
Økonomi
Forum Bjoneroas regnskap viser for 2010 inntekter på 59846 kr, utgifter på 129.582 kr og et
underskudd på 69.736 kr. Dette kommer hovedsakelig av at vi nå har begynt å bruke av
midler avsatt til stedsutvikling, oppspart fra tidligere år. På inntektssiden blir vi støttet av
lokalbanken SpareBank 1 Gran, Grasrotandelen og husstander i Bjoneroa. Utover gaver har vi
inntekstkilder i bjoneroa.no, arrangementer og salg av profileringsartikler med Bjoneroa-logo.
Det siste året har vi brukt en del penger på profilering og diverse tiltak. For øvrig har vi noen
utgifter til kontorhold og administrasjon.
Småsamfunnsprosjektet har en total ramme på 2.100.000 kr i perioden 2007-2012. Ved
utgangen av 2010 er det forbrukt 1.054.343 kr. Det gir 1.045.657 kr gjenstående de siste to
årene av prosjektet.

Oppslutning og engasjement
Resultatet av arbeidet Forum Bjoneroa gjør, avhenger av engasjementet og innsatsen til alle i
bygda. Det er en viss utålmodighet i forhold til konkrete resultater, samtidig som det virker
vanskeligere for folk til å prioritere innsats for fellesskapet. De som involverer seg bruker av
sin fritid for å utvikle Bjoneroa til felles beste, og bygda er avhengig av alles innsats. Skal
Bjoneroa overleve som et godt bygdesamfunn på lang sikt, må vi stå sammen. Noen av
sakene det har vært jobbet aktivt med de siste par årene, kan det være delte meninger om.
Håpet er likevel at alle kan finne sin måte å engasjere seg på. Alle kan la sin stemme høres
når prosessene pågår og avgjørelsene blir tatt. Uenighet er ikke en svakhet, men en styrke
- som gir mulighet til å finne gode løsninger.
De som stikker seg fram i ulike sammenhenger kan bli ganske sårbare, og trenger både
konstruktive tilbakemelinger og støtte fra lokalmiljøet. Derfor er oppmuntringssaken sentral i
bygdeutviklingsarbeidet. Humor og galskap sikrer at det blir litt morsommere underveis. Alvor
er det nok av fra før.
Avslutningsvis benyttes anledningen til å takke for det gode samarbeidet i året som har gått.
Alle ønskes lykke til med nok et engasjerende og innholdsrikt år.

_______________________
Stein Korsmo

_______________________
Morten Sørli

_______________________
Simen Jacobsen

_______________________
Gro Elin Hammer

________________________
Ellen Sagengen
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