Bjoneroatinget 2014

Årsrapport
Organisering
Styret har siden Bjoneroatinget 2013 bestått av Stein Korsmo, Simen Jacobsen, Anne Hilde
Sørum, Terje Gjefsen og Ellen Sagengen. I denne perioden har styret hatt ni møter. Styret
opplever samarbeidet som godt.
2013 var siste år for Småsamfunnsprosjektet, og sluttrapporten ble vedtatt i styringsgruppa 8.
januar 2014 og behandlet i kommunestyret 20. februar 2014. Styringsgruppa for
småsamfunnsprosjektet besto de siste årene av ordfører Knut Magnar Lehre, rådmann Arne
Skogsbakken og Anne Hilde Sørum fra Forum Bjoneroa. Prosjektleder i deltidsstilling har vært
Ellen Sagengen.
Den frivillige innsastsen fra innbyggere i bygda vår er grunnlaget for aktiviteten i Forum
Bjoneroa. 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. Handlingsplanen var gjenstand for en større revisjon på
fjorårets Bjoneroating.

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
være med. 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 media.
Vi ønsker mest mulig samarbeid med andre lokale lag og foreninger. Gjennom bjoneroa.no,
prøver vi å sette fokus på alt det positive som skjer i Bjoneroa, særlig frivillighet av mange
slag. Vi håper at vi på denne måten gir drahjelp til andre lag og foreninger.
Forum Bjoneroa er opptatt av å ha 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.
Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet har vært med på å tilrettelegge møter i Gran
kommunes regi, f.eks. Planutvalgsmøte med befaring i Bjoneroa 30. oktober 2013 og Åpent
møte om områderegulering 30. januar 2014.
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13. januar 2014 tok Forum Bjoneroa imot en delegasjon med stortingspolitikere fra
Arbeiderpartiets Opplandsbenk. De var på rundreise i Land og Hadeland, og ønsket å høre om
Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet.

Aktiviteter og arrangementer
Bjoneroatinget ble avholdt søndag 17. mars 2013. Forumfesten fant sted lørdag 13. april 2013.
Oppslutningen var noe mindre enn tidligere år, men likevel betraktes begge arrangementer
som vellykkede.
Fotoutstillingen «Sånn var’e» ble satt opp på nytt sommeren 2013, og ble godt besøkt. Forum
Bjoneroa ser ikke for seg å lage samme sommerutstilling en gang til, og har drøftet flere
mulige løsninger for videre bruk av bildene.
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. Foreldre stiller opp
som vakter og klubben tilbyr varierte aktiviteter og sosialt fellesskap for ungdommene i
Bjoneroa.

Viktige tiltaksområder
Gran kommune og Rambøll står for den praktiske gjennomføringen av områdereguleringen i
Bjoneroa. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2013. Høringsfristen var
6. februar 2014, og nå jobbes det med å følge opp innspillene som har kommet. Forum
Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet har bidratt med lokalkunnskap og informasjon fra
tidligere prosesser som er relevante for områdereguleringen.
2013 ble et godt gjennomføringsår for utviklingen av Stilla Elvepark. Etter en krevende
prosjekterings- og søknadsprosess, ble det fart i det praktiske arbeidet på forsommeren.
Prosjekteringen startet i 2009, og det har etter hvert blitt mange ledd i prosessen:
- byggesak for bru over Bjonelva
- reguleringsplan for Stilla Elvepark
- avtale med grunneiere
- byggesak for Stilla Elvepark
- søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for strandsti
- byggesak for tursti/strandpromenade
- byggesak for oppføring av enkle bygg/installasjoner i Stilla Elvepark
- søknad om løyve til oppsetting av velkomstskilt og informasjonstavle
Høsten 2013 ble det gjennomført en rekke dugnader med god oppslutning. Små og store, med
stor arbeidslyst, nyttig utstyr og godt humør, møtte opp. Ingen oppgaver var for simple eller
vanskelige. Alt i alt har ca 45 personer bidratt i dugnadsarbeidene i Stilla, med smått og stort.
Enkelte har bidratt med et betydelig antall dugandstimer og ytt utover det man kan forvente.
Arbeidsoppgaver som har blitt utført eller er påbegynt:
- rydding av vegetasjon
- etablering av ny innkjøring og parkeringsplass
- opparbeiding av tursti gjennom Stilla elvepark
- planering av terreng
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drenering i lukkede og åpne grøfter
legging av heller på plasser som skal møbleres med krakker og bord
utlegging av matjord og såing av gress
etablering av lekeområde med sandbasseng og lekeapparater
oppsetting av overbygg til langbord
oppsetting av overbygd grill
oppsetting av informasjonstavle
oppsetting av lys langs tursti

Per i dag er det gitt tillatelse til alle omsøkte tiltak. Tillatelsen til standstien forelå ikke før
september 2013, og det har derfor ikke vært mulig å realisere den i året som har gått. I
rammetillatelsen ligger det en del vilkår som kompliserer den siste fasen. Gran kommune, som
tiltakshaver, jobber med å avklare detaljene i forhold til planmyndighetene og få på plass en
igangsettingstillatelse. Disse avklaringene vil også være avgjørende i forhold til de økonomiske
sidene. Vi er usikre på hvor «dyrt» vi må bygge.
Samferdselsgruppa har jobbet videre med å spre informasjon om «Mulighetsanalyse for bru
over Randsfjorden». Vi nevner spesielt at det i løpet av 2013 ble holdt orienteringer om saken i
kommunestyret i Gran, Regionrådet for Hadeland og samferdselskomiteen i Oppland
fylkeskommune. For å komme videre, er det viktig å drive aktiv påvirkning på mange fronter.
Randsfjorden Grunneierforening har gjort et stort arbeid for å tilrettelegge for økt aktivitet på
og ved Randsfjorden. Dette er spesielt med tanke på drift av en turistbåt. Etter en del frem og
tilbake, kom en ny flytebrygge på plass i Bjoneroa sommeren 2013. Småsamfunnsprosjektet
støttet denne etableringen økonomisk. Prøvesesongen for turistbåten Kong Haud bød på
mange utfordringer, men den hadde flere turer til Bjoneroa i løpet av sommeren. Vi krysser
fingrene for at det blir turistbåtdrift sommeren 2014.
Forum Bjoneroa har fått henvendelser vedrørende avlastningsrom på Bjoneroa Eldresenter,
som ikke kan brukes av hensyn til brannsikkerhet. Vi har drøftet situasjonen med Bjoneroa
Sanitetsforening, som kjenner eldresenteret bedre enn oss. Saken må løses internt i Gran
kommune, og vi har ikke foretatt oss noe mer enn å videreformidle spørsmål om saken.
Mot slutten av 2013 ble det kjent at det var fare for at legekontoret i Bjoneroa kunne bli
stengt. Gran kommune og lege Bente Gauslaa måtte forhandle om en ny avtale om drift av
«utekontor». Saken hadde økonomiske konsekvenser som gjorde at den måtte legges fram for
kommunestyret. Det førte til at kontoret ble stengt i påvente av en ny avtale.
Dette var en sak som engasjerte mange, og Forum Bjoneroa ble oppfordret til å ta tak i saken.
Styret valgte å avvente den politiske behandlingen, da vi hadde stor tro på at utfallet ville bli
positivt. Vi fulgte likevel saken tett, og var beredt til å følge opp hvis behov. Etter behandling i
kommunestyret 20. februar 2014, kom de økonomiske forutsetningene på plass.

Økonomi
Forum Bjoneroas regnskap viser et overskudd på kr 4.315,31. De største inntektskildene er
gaver/tilskudd og Forumfesten. Det har vært beskjedne utgifter i 2013. Egenkapitalen er kr
25.798,55. Gjenstående midler øremerket til stedsutvikling utgjør kr 512.499,-.
Ved avslutning av Småsamfunnsprosjektet, er rammen på kr 2.500.000,- for perioden 20072013 brukt. Det gjenstår kr 499.906,- av stedsutviklingsmidlene som Småsamfunnsprosjektet
fikk fra Statens Vegvesen.
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Oppslutning og engasjement
Forum Bjoneroa jobber initiativbasert. Det betyr 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. Det er viktig å huske på at det er frivillighet og
ubetalt arbeidsinnsats som ligger til grunn for virksomheten. Vi håper at vi klarer å drive
Forum Bjoneroa på en slik måte at terskelen er lav for å slutte seg til aktiviteter. Alle
arbeidsgrupper er åpne for flere medlemmer.
Med avslutning av Småsamfunnsprosjektet, går vi over i en ny periode for Forum Bjoneroa.
Det blir utfordrende å opprettholde trykket i arbeidet vårt, uten de ressursene som har fulgt
prosjektet. Innbyggertallet i Bjoneroa utvikler seg ikke positivt. Det i seg selv bør være grunn
til et fortsatt engasjement. Bygda vår er sårbar i forhold til grunnlag for de tjenestetilbudene
som finnes her. Skal vi overleve som et livskraftig lokalsamfunn, må vi fortsette å gjøre en
innsats. 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!

_______________________
Stein Korsmo

_______________________
Anne Hilde Sørum

_______________________
Knut Simen Jacobsen

_______________________
Terje Gjefsen

________________________
Ellen Sagengen
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