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Årsrapport
Styre og undergrupper
Styret har siden stiftelsesmøtet 30. april 2005 bestått av Morten Sørli, Olav Struksnæs, Elin
Hammer, John-Anders Strande og Ellen Sagengen.
I tillegg har vi flere undergrupper i drift eller under etablering:
– Vestsidas InternettProsjekt – Bredbånd, som består av Lars Olav Habberstad, Morten
Liaklev og Tommy Sagengen, samt Ellen Sagengen fra styret
– Styringsgruppa for Bjoneroa Ungdomssklubb består av Rune Tala, Anne Mette Thorsrud
Sørli, Marina Tala, Daniel Gillebo og Henrik Furuvald Øritsland. I tillegg bidrar Ellen
Sagengen fra styret.
– Samarbeidsgruppa for skole og barnehage består av Eivind Alftstad og Lene Frydenlund fra
FAU og Elin Hammer og Morten Sørli fra styret i Forum Bjoneroa.
– Samarbeidsgruppa for friluftsaktiviteter er under etablering med Terje Haugen og Hans
Olav Tokerud fra Veståsen Jeger- og Fiskerforening og to medlemmer fra Forum Bjoneroa
– Næringslivsgruppa består av Hans Kristian Struksnæs, Hans Olav Tokerud, Knut Erik
Venåsen og John-Anders Strande.
– Virkeligheta I Perspektiv – lokalhistorikk, består av Birger Strande, Bent Tokerud, Hans
Martin Sørum, Erik Engensbakken og Ellen Sagengen
Det er rom for flere personer i eksisterende eller nye undergrupper. Hvor mange undergrupper
vi har, avhenger av hvor mange som engasjerer seg.
Valgkommiteen består av Heidi Alfstad, Odd Ragnar Bredviken og Anne Marit Engensbakken

Styrets arbeid
Styret har brukt en del tid på finne en form på styrearbeidet og prioritere hvilke områder vi
skal jobbe med. Videre har det vært en del oppgaver knyttet til etableringen, som for
eksempel registrering av virksomheten, utarbeide logo og visuell profil, økonomistyring og
planlegging av Bjoneroatinget 2006.
Siden stiftelsesmøtet har vi hatt 11 møter. Styret fungerer godt og samarbeidet er preget av
kjerneverdiene til Forum Bjoneroa: Vilje, Initiativ og Positivitet. Enkelte oppgaver er delegert
ut til undergrupper, men styret blir hele tiden holdt orientert om utvikling i sakene, og er med i
viktige avgjørelser.

Viktige arbeidsområder
Den rullerende handlingsplanen er grunnlaget for all virksomhet i Forum Bjoneroa. Den har
blitt revidert av styret to ganger siden stiftelsesmøtet, slik at den er mest mulig oppdatert i
forhold til utviklingen. Der hvor det er naturlig, forsøker vi å få til samarbeid med eksisterende
virksomheter, eller delegerer ansvar ut til en undergruppe. En del av det vi jobber med er
kortsiktige tiltak, men det meste må sees i et langsiktig perspektiv.
 Vi Informerer Publikum
Styret i Forum Bjoneroa legger stor vekt på åpenhet, og satser stort på at alle som ønsker det
skal kunne følge med i arbeidet vårt. Driften av nettstedet bjoneroa.no og distribusjon av
skriftlig materiell gjennom våre faste informasjonsposter (Joker Bjoneroa, Bjoneroa Handel,
Randsfjordferja og biblioteket) er viktig i denne sammenhengen. Forum Bjoneroa har tatt over
ansvaret for bjoneroa.no. Domene og websider er overdratt fra Ellen Sagengen som
privatperson.
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 Representasjon og nettverksbygging
Det er viktig for Forum Bjoneroa å knytte kontakter med personer og virksomheter, særlig i
det politiske miljø. Gjennom det første året har Forum Bjoneroa hatt kontakt med politikere og
administrasjon i kommune og fylke. Vi ble sammen med flere andre interessegrupper invitert
til å være med i oppstarten av budsjettprosessen i Gran Kommune. Vi har også gjort
henvendelser til kommune og fylke om muligheter for å starte et såkalt småsamfunnsprosjekt.
På styremøtet i oktober hadde vi besøk av tre representanter fra Landbrukskontoret for
Hadeland. Dette var en gjensidig ide- og informasjonsutveksling som var veldig nyttig. Under
oppkjøringen til fjorårets valgkamp inviterte en gruppe Senterpartipolitikere seg til Bjoneroa og
ønsket en presentasjon av Forum Bjoneroa. I høst var Forum Bjoneroa representert ved
markeringen av fullført restaureringsprosjekt i regi av Vestre Bjoneelvens
Fellesfløtningsforening.
 Bjoneroa i lyd og bilder - Virkeligheta I Perspektiv
Lokalhistorikkgruppa ble satt ned i forbindelse med stiftelsesmøtet, og det ble produsert en
multimediaframvisning med lyd og bilder fra Bjoneroa. Den ble første gang vist på festen etter
stiftelsesmøtet i fjor vår. Siden har den blitt litt bearbeidet og vist i forbindelse med
avslutningen av turopplegget vårt i fjor høst. Det hadde vært fint om vi kunne jobbe videre
med den med tanke på en utgivelse på DVD.
 Samordning – Foreninger/Fritidsaktiviteter
Fra flere hold har det blitt ytret ønske om at lag og foreninger skal bli bedre til å samarbeide
og samordne sine virksomheter. Som et første skritt i en slik prosess, arrangerte Forum
Bjoneroa et samarbeidsmøte for lag, foreninger og virksomheter i august 2005. 17 av 21
inviterte organisasjoner møtte opp og var med på et positivt møte. Hva effekten av møtet blir
på lang sikt er vi usikre på.
 Friluftsliv – bli kjent i egen bygd
Et av de tiltakene styret er mest fornøyd med fra det første arbeidsåret, er ”Veldig
Interessante Promenader” høsten 2005. Dette var et trippel turopplegg som markerte
friluftslivets år. Ideen bak det hele var bevisstgjøring rundt natur, miljø, historikk og kultur i
lokalsamfunnet vårt, samt ønske om et sosialt og sunt tiltak. Turene gikk til fløtningsanleggene
i Bjonevassdraget, Varden på Skykjuåsen og turstien i Sørumsmarka. Til sammen var over 80
personer med på en eller flere av turene. Gjennomsnittlig antall deltakere var 45.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig positive, og vi tar sikte på å videreføre det hele
neste år – i samarbeid med Veståsen Jeger- og Fiskerforening.
 Ungdomstilbud/Ungdomsklubb
Forsommeren 2005 ble Forum Bjoneroa kontaktet av soknediakonen og Bjoneroa
Menighetsråd vedrørende Bjoneroa Ungdomsklubb. Den har fra oppstarten på 80-tallet vært
drevet under menigheten. Dette har ikke vært en ideell løsning, og man så etter andre
muligheter. Vi tok ansvar for klubben og den er nå organisert som en undergruppe i Forum
Bjoneroa. Det er viktig å videreføre et slikt fritidstilbud for ungdommene i Bjoneroa, men for
styret er det et stort poeng at ansvar for drift ligger på foreldre og ungdommer i den aktuelle
aldersgruppen.
 Bredbånd – Vestsidas Internett Prosjekt
Bredbånd er et høyt prioritert arbeidsområde for Forum Bjoneroa. Etter stiftelsesmøtet var
dette den første undergruppa som ble dannet. Målet er best mulig tilbud til flest mulig.
Bredbåndsgruppa startet sitt arbeid med å kartlegge muligheter og ta kontakt med aktuelle
leverandører. Hovedfokus ble raskt rettet mot to mulige leverandører: Telenor og Hadeland
Energi Bredbånd (HEBB). Etter en helhetsvurdering anses HEBB for å være det beste
alternativet, og bredbåndsgruppa har etablert en positiv dialog med selskapet. Med drahjelp
fra bredbåndsgruppa, regner vi med at HEBB kan tilby bredbånd til private husstander i løpet
av våren 2006. Deretter er det Vestre Brandbu som forhåpentligvis står for tur. Utbygging
betinger at det er mange nok som tegner seg som abonnenter.
Som et kortsiktig tiltak ble det gjort forespørsler til flere parter med tanke på å etablere et
”Bredbåndskontor” som næringsdrivende og arbeidstakere med stort behov for båndbredde
kunne benytte seg av. Dette burde kunne vært ordnet i forbindelse med levering til skolen og
andre kommunale lokasjoner, men dessverre nådde vi ikke fram i denne saken.
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 Randsfjordferja
I forbindelse med regjeringsskiftet og behandlingen av statsbudsjettet for 2006 var det en del
oppmerksomhet rundt ferjedrift. Forum Bjoneroa valgte å følge opp dette ved å sende et brev
til samferdselsministeren og minne om den eneste innlandsferja i helårsdrift – Randsfjordferja.
I brevet beskrev vi betydningen av denne øst/vest-forbindelsen, tok opp ønsket om å få ferja
over på riksvegnettet, og muligheter for å være med i forsøksordninger med gratis ferje.
 Stedsutvikling
Forum Bjoneroa ønsker å utvikle tettstedet Bjoneroa og fokusere på beliggenheten ved
Randsfjorden. I den forbindelsen har vi jobbet med ideen om en badeplass/rasteplass ved
”Stilla” (der Bjoneelva løper ut i Randsfjorden). Andre ting som kan sees i sammenheng med
et slikt prosjekt er informasjonstavler/skilting, gang- og sykkelsti, kultursti osv. I første
omgang har vi etablert en positiv dialog med blant andre grunneiere, velforening og
landbrukskontor. I tillegg har vi henvendt oss til offentlige myndigheter (NVE, fylke, kommune,
vegvesen) for å undersøke ulike forhold i tilknytning til et slikt prosjekt. Vi avventer blant
annet svar på en henvendelse til Statens Vegvesen.
 Barnehage og skole
Forum Bjoneroa har fulgt politiske prosesser rundt skole og barnehage nøye, og føler at vi har
et godt grunnlag for å følge opp saker som måtte komme. Vi har etablert en samarbeidsgruppe
med FAU. Oppgaven for samarbeidsgruppa vil i første rekke være å oppdatere hverandre med
relevant informasjon, samordne dokumentasjon og argumenter som kan brukes i den
kommende skolestrukturdebatten. Målet må være at vi hjelper hverandre til å framstå ryddige
og samkjørte, og at vi får gjort en best mulig jobb der hvor vi har mulighet til å påvirke.
 Næringsutvikling
På nyåret 2006 har vi så smått begynt å jobbe med næringsutvikling. I første rekke er det
nedsatt en prosjektgruppe, men vi ser for oss at denne etter hvert kan deles inn i flere
interesseområder. Målet med dette arbeidet er å videreutvikle eksisterende næringer og finne
nye områder for næringsdrift og arbeidsplasser. Næringslivsgruppa ønsker sterkt å knytte til
seg personer med ideer og kompetanse innen ulike felter.

Oppslutningen om Forum Bjoneroa
Det er vanskelig å være konkret i forhold til hvor stor oppslutning Forum Bjoneroa har i bygda.
Styrets hovedinntrykk er at mange stiller seg positive og at vi får en god del støtteerklæringer
og konstruktive innspill. Vi har også inntrykk av å bli tatt på alvor av myndigheter,
virksomheter og media. Vi vil fortsatt legge stor vekt på åpenhet og god informasjon rundt
virksomheten vår, og håper på den måten at vi åpner for størst mulig engasjement blant alle i
Bjoneroa. Forum Bjoneroa benytter anledningen til å takke alle som har bidratt positivt i året
som har gått.

_______________________
Olav Struksnæs

_______________________
Morten Sørli

_______________________
John-Anders Strande

_______________________
Gro Elin Hammer

_______________________
Ellen Sagengen
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