Bjoneroatinget 2012

Årsrapport
Organisering
Styret har siden Bjoneroatinget 2011 bestått av Elin Hammer, Stein Korsmo, Simen Jacobsen,
Anne Hilde Sørum og Ellen Sagengen. Siden det forrige Bjoneroatinget har styret hatt seks
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. Kommunen og fylkeskommunen støtter med til sammen 2.100.000 kr, fordelt
på 5 år. Styringsgruppa for småsamfunnsprosjektet har siden oppstarten i 2007 bestått av
ordfører Inger Staxrud, kommunalsjef Anders Paulsen og Elin Hammer fra Forum Bjoneroa.
Det siste året har vi fått ny ordfører. Knut Magnar Lehre kom derfor inn i styringsgruppa.
Anders Paulsen er erstattet med rådmann Arne Skogsbakken. Prosjektleder i deltidsstilling er
Ellen Sagengen. Småsamfunnsprosjektet er inne i sitt siste driftsår, og avsluttes ved utgangen
av 2012. Det blir avrunding og rapportering i 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 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 prosjektet. Styret ser at det er behov for en revisjon
av handlingsplanen vår, siden småsamfunnsprosjektet snart skal avrundes.
Informasjonsarbeid, nettverksbygging og profilering
Forum Bjoneroa gjør sitt ytterste for å informere og kommunisere både i og utenfor
lokalsamfunnet vårt. Åpenhet er viktig, og alle som ønsker innsyn og informasjon om vår
virksomhet kan få det. Vi bruker hjemmesiden bjoneroa.no til å formidle aktuelle saker og
hendelser, og legger ut referater fra møter. Andre lokale virksomheter er også flinke til å
sende inn stoff, særlig om aktiviteter og arrangementer. Men, vi kan sikkert få med enda mer.
I forkant av Bjoneroatinget sender vi ut skriftlig informasjon til alle husstander. Den inneholder
dokumenter til Forum Bjoneroas årsmøte og annen informasjon vi gjerne vil nå alle med. For å
ta imot innspill fra publikum har vi satt opp egne postmottak ved de lokale
dagligvarebutikkene. Dessverre har vi hatt litt problemer med at en av kassene ikke får være i
fred. Vi må derfor revurdere denne løsningen.
God dialog med andre virksomheter og personer er viktig for Forum Bjoneroa. Vi ønsker mest
mulig samarbeid med andre lokale lag og foreninger. Det siste året har spleiselaget for
rehabilitering av Bjoneroa Kulturbygg vist seg som et godt eksempel på det. Gjennom
småsamfunnsprosjektet har vi fått et godt samarbeid med Gran kommune og Oppland
fylkeskommune. Det merkes at arbeidet som gjøres lokalt i Bjoneroa anerkjennes på flere
nivåer. Som eksempel kan det nevnes at vi arrangerte en dag med omvising og orienteringer
for noen nøkkelpersoner i kommune og regionråd, sommeren 2011.
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Noen andre bygder ønsker å lære av våre erfaringer. Som eksempel kan nevnes at Vestre
Gran i fjor fikk høre historien om Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet. Det siste året
har de vært igjennom en etableringsprosess og starter sitt «Fokus Vestre Gran» etter modell
fra Bjoneroa. Flere fra Bjoneroa har de siste årene deltatt i diverse erfaringsutvekslinger og
uformelle møter med andre som deler våre interesser. Dette er noe vi ønsker mer av.
Ellen Sagengen deltar regelmessig i nettverkssamarbeid med andre som jobber med
lokalsamfunnsutvikling, og tar av og til oppdrag i form av foredrag og verksteder. Dette er
avklart både med styret i Forum Bjoneroa og prosjektansvarlig for småsamfunnsprosjektet i
Gran kommune. Det er naturlig å se dette i sammenheng med den omdømmebyggingen vi
ellers jobber med.
Vi tror vi har kommet et godt stykke på vei i å bygge et godt omdømme for Bjoneroa. Men, vi
har fortsatt utfordringer å jobbe med. Profileringsarbeidet vårt tar først og fremst
utgangspunkt i visjonen «BruByggerBygda Bjoneroa», som handler om fysisk,
mellommenneskelig og samfunnsmessig brubygging. Statusen som «verdens første
oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn» er også sentral i denne sammenhengen. Vi ønsker at
alle med tilknytning til Bjoneroa skal føle stolthet og fokusere på alt som er positivt med bygda
vår. Det er derfor oppmuntringssaken fortsatt er aktuell. Når sertifiseringen skal fornyes i
2012, ønsker vi oss ett enda bredere engasjement.
Forum Bjoneroa opplever at lokale medier er svært interessert i det vi holder på med, og at
Bjoneroa får mye positiv oppmerksomhet. Det siste året har vi sett eksempler på at vi omtales
også utenfor vår egen region. Vi nevner som eksempel artikkel i nyhetsbrevet «Regionalnytt»
fra Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg må vi jo ta med oss den svært positive
oppmerksomheten som ble oss til del i forbindelse med TV2’s «Mitt Norge». I løpet av fem
døgn fikk Bjoneroa overveldende 289.153 klikk i en nettavstemning om hvor programmet
«God Morgen Norge» skulle reise på besøk i Oppland. At vi ble slått på målstreken av Vang
kommune var selvfølgelig synd. Men, det er virkelig grunn til å glede seg over det enorme
engasjementet og mobiliseringen som fant sted langt utover Bjoneroaområdet.
Aktiviteter og arrangementer
Forum Bjoneroa og mange engasjerte innbyggere bidrar til positive aktiviteter for
lokalsamfunnet. Vi mener vi lykkes med mye, selv om ikke alt blir som vi har tenkt.
Bjoneroatinget er vårt viktigste arrangement hvert år. Vi har prøvd flere ulike opplegg, men
har funnet ut at møtet og festen like gjerne kan avholdes hver for seg. Vi ønsker at
Bjoneroatinget skal få mer rom for dialog, og må derfor få til et møte med en mer fleksibel
tidsplan. Samtidig må vi finne et opplegg for «Forumfesten» som bærer seg økonomisk. Årets
opplegg er derfor justert en god del sammenlignet med tidligere år.
Søndag 26. juni 2011 arrangerte vi «Jubeldag» i Bjoneroa. Dette var en dag for feiring av
mange gladsaker. Den største overraskelsen kom svært tidlig i programmet. Ivar Fjærtoft fra
Sparebankstiftelsen Gran var den hemmelige gjesten som kom for å overrekke Bjoneroa en
sjekk på en halv million! En felles søknad fra lag og foreninger i Bjoneroa om penger til
oppgradering av gymsalgulv og scene ble innvilget. Deretter gikk det slag i slag med åpning av
«Norsk Stamsnelleinstitutt», snorklipping på brua i Stilla og sesongåpning av fotoutstillingen
"Liv Laga". Aller sist samlet folk seg til piknik på fotballbanen, for å nyte medbrakt mat og
drikke.
Sommeren 2011 ble tredje og antakelig siste gang fotoutstillingen «Liv Laga» ble satt opp.
Opplegget var som tidligere. Vi fikk låne kiosklokalene til Nærbutikken Bjoneroa Handel og
fylte opp med bilder av bygdeliv og bygdefolk. Utstillingen ble supplert med mange nye foto.
Det er ikke så lett å danne seg et bilde av responsen denne gangen, da vi ble nødt til å fjerne
gjesteboka. Men, vi vet at mange innbyggere og tilreisende var innom. «Liv Laga» blir nå å
finne i Bjoneroa Kulturbygg, og det jobbes med en annen fotoutstilling til sommersesongen
2012. Vi takker spesielt fotograf Berit Solstad for hennes bidrag i denne sammenhengen.
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Styret i Forum Bjoneroa ser at oppslutningen rundt arrangerte fotturer i nærområdet ikke er så
stor som for noen år siden. Høsten 2011 nøyde vi oss derfor med å stå for en tur i forbindelse
med friluftsgudstjenesten på Fjorda. Det lave oppmøtet bekreftet tendensen vi har sett de
siste årene. Vi legger derfor denne aktiviteten på is inntil videre.
Som nevnt har vi tatt initiativ til et samarbeid med andre lokale foreninger for å skaffe midler
til ombygging og rehabilitering av gymsalen i Bjoneroa Kulturbygg. Planen er en ombygging til
mer moderne scene, mer hensiktsmessig lagringsplass og nytt gulv. Oppslutningen har vært
svært bra. Inkludert gaven fra Sparebankstiftelsen Gran har vi til sammen samlet inn 910.000
kr. Tilsagnene fra de ulike bidragsyterne var en viktig milepæl i dette arbeidet. Derfor valgte vi
å feire det med «Bløtkakefest» i november 2011. Dette ble en riktig hyggelig kulturkveld med
svært god oppslutning. Bjoneroa Kulturbygg er i god gang med prosjekteringen, og hvis alt går
som det skal, er arbeidene i gang sommeren 2012.
Kultur- og fritidsaktiviteter for unge er fortsatt viktig for oss. Vi drifter Bjoneroa Ungdomsklubb
og forsøker å få til hyggelige og utviklende fritidsaktiviteter for de unge. I mai 2011 arrangerte
vi åpent møte med tittelen «Ung i Bjoneroa». Her møttes ungdommer, foreldre, lokale
ressurspersoner og nøkkelpersoner fra kulturetaten i Gran kommune. Vi diskuterte flere
aktuelle tiltak og utfordret kommunen og kulturskolen til å bidra for å forsterke det arbeidet
som gjøres lokalt. Konkrete resultater er tilskudd til fritidsleder og arrangering av
rockeseminar for nybegynnere.
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 det vært viktig å få dratt noen konklusjoner i forhold til
framtidig utvikling av Bjoneroa. Gran kommune og Rambøll står for den praktiske
gjennomføringen av prosessen, i samarbeid med Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet.
Planprogrammet ble vedtatt i februar 2012, og det blir spennende å følge det videre arbeidet.
Arbeidet med stedsutvikling er konsentrert om to tiltak: Stilla Elvepark og tursti fra
Skolevegen til Ådalsvegen. Vi ønsker å gjøre fysiske tiltak som binder sammen to
tyngdepunkter i tettstedet Bjoneroa, skape utendørs møteplasser og tilrettelegge for gode
friluftsopplevelser i nærmiljøet vårt. Dette arbeidet er krevende, særlig i forhold til formelle
krav, men prosessen går stadig framover. Det siste året har det vært gjennomført en del
dugnader i Stilla-området. Det har vært jobbet med dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og en avtale med grunneierne i traseen for turstien. Utarbeiding av byggesøknad og
anbudsgrunnlag for anleggsarbeidene gjøres i disse dager. Vi regner med å få utført mye av
det praktiske arbeidet sommeren 2012. Et viktig bidrag økonomisk, har kommet i form av et
tilskudd fra Statens Vegvesen på 1.000.000 kr. En stor del av rammen til
Småsamfunnsprosjektet er avsatt til stedsutviklingstiltak.
Samferdselsgruppa jobber videre med ”Mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden”.
Sommeren 2011 ble det gjort mer detaljerte undersøkelser av dybdeforholdene, og det vil
antakelig være nødvendig å hente inn enda flere data. Ingeniøren som vi samarbeider med har
kommet et godt stykke på vei, og vi håper at et resultat kan legges fram så snart som mulig.
Småsamfunnsprosjektet har blitt involvert i arbeidet med å få oppgradert legelokalene i
Bjoneroa Kulturbygg. Vi har først og fremst vært en pådriver for å få saken behandlet i
kommunen. Dette kom endelig i gang i 2011. Det har blitt gjort et arbeid for å kartlegge
konkrete behov og komme med forslag til løsninger. Saken vil bli lagt fram for politisk
behandling i nærmeste framtid.
Forum Bjoneroa og Småsamfunnsprosjektet har den siste tiden tatt initiativ til å samle
interesserte innbyggere som vil diskutere næringsutvikling og –muligheter. Det har blitt
avholdt to møter i januar og februar 2012, og det kommer antakeligvis flere.
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Økonomi
Forum Bjoneroas regnskap viser et underskudd på 23.878,93 kr. Noe av forklaringen ligger i
bruk av midler avsatt til stedsutvikling, oppspart fra tidligere år. Vi har også valgt å støtte
sceneprosjektet. For øvrig har vi utgifter til kontorhold og administrasjon. På inntektssiden er
gaver og tilskudd viktigste post. Vi nevner spesielt gaven fra nedlagte Bjoneroa Arbeiderlag.
Småsamfunnsprosjektet har en total ramme på 2.100.000 kr i perioden 2007-2012. I tillegg
har vi tilskuddet til stedsutvikling på 1.000.000 kr. Ved utgangen av 2011 er det forbrukt
1.347.198 kr. Det gir 1.752.802 kr gjenstående det siste prosjektåret.

Oppslutning og engasjement
De konkrete resultatene til Forum Bjoneroa, avhenger av engasjementet og innsatsen til alle i
bygda. De som involverer seg bruker av sin fritid for å utvikle Bjoneroa til felles beste, og vi er
avhengig av alles innsats. Skal Bjoneroa overleve som et godt bygdesamfunn på lang sikt, må
vi stå sammen. Forum Bjoneroa skal alltid være et åpent organ som tar imot innspill fra de
som bor i Bjoneroa. Eventuelle uenigheter er ikke tegn på svakhet, men en styrke - som gir
mulighet til å finne gode løsninger. 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.
Vi er fornøyd med at vi det siste året har lagt vekt på å feire de gode tingene som skjer. Vi har
fått mye og variert positiv oppmerksomhet. Det er gull verdt. Vi opplever også at mange
uttaler seg positivt om innsatsen vår. Takk til alle som har bidratt!

_______________________
Stein Korsmo

_______________________
Anne Hilde Sørum

_______________________
Knut Simen Jacobsen

_______________________
Gro Elin Hammer

________________________
Ellen Sagengen
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