
 

 

 

  

 

Torsdag 7. oktober 2021 
klokka 18:00 i Bjoneroa kulturbygg 

 

Åpent folkemøte 
 

Hjertelig velkommen! 

 

Heftet inneholder informasjon,  

årsrapport og regnskap  

fra og med 2019 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Velkommen til Bjoneroatinget! 

Dagen da Norge stengte ned på grunn av pandemien Covid-19, 12. mars 2020, hadde vi 

planlagt Bjoneroating. Et par dager før, besluttet vi å avlyse fordi det virket uforsvarlig å 

gjennomføre. Det viste seg å være en riktig vurdering – men vi ante ikke at det skulle gå 

halvannet år før det ble mulig å invitere til folkemøte igjen. Nå tør vi å arrangere og da 

håper vi bygdefolket tør å komme.  

Noen saker vil uansett engasjere oss bjoneroinger ekstra mye. På det kommende 

Bjoneroatinget vil vi i tillegg til vanlige årsmøtesaker fokusere et svært aktuelt tema: 

lokal beredskap. Vi får besøk fra Lunner-Gran brann og redning som vil fortelle om 

brannvesen og helsegruppe. Når årsmøtet er avsluttet, overlater vi møtelokalet til Gran 

kommune som arrangerer folkemøte om samferdsel og infrastruktur. Sånn sett har vi 

fått til en god pakke for alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling. 

Det blir både rart og fint å arrangere folkemøte igjen. Vi trenger å ta hverdagen, 

bygdelivet og fellesskapet tilbake. Vi har mistet mye på veien, men også lært og erfart at 

vi takler store påkjenninger og utfordringer. Det er grunn til å være spent på hvordan det 

står til med dugnadsånd og samfunnsengasjement etter denne rare tiden. Er det å 

plukke opp igjen trådene fra tidligere viktigst, eller skal vi benyttet anledningen til ny 

frisk? Svaret er vel kanskje litt av begge deler. 

Forum Bjoneroa ble etablert 30. april 2005. Da hadde vi stiftelsesmøte med diverse 

høytideligheter og en stor fest etterpå. Siden den gang har vi engasjert oss i mange 

saker og løst en hel del utfordringer. Noe har vi fått til bra og noe har vi ikke lykkes med. 

Sånn er det – men vi prøver så godt vi kan. Et stort antall innbyggere har bidratt i styret, 

arbeidsgrupper og dugnadsgjenger i løpet av disse årene. La oss minne oss selv på hva 

vi har holdt på med. Her er noen eksempler: 

- 6 år med småsamfunnsprosjekt i samarbeid med Oppland fylkeskommune og 

Gran kommune. 

- Samarbeid med FAU i skole og barnehage om bevaring av tilbudene i Bjoneroa. 

- Stedsutviklingsskisse og områderegulering med tanke på framtidig utvikling av 

arealene i tettstedet. 

- Stedsutvikling med etablering av Stilla elvepark, tursti langs Randsfjorden og 

badebrygge ved Tangen. 

- Spleiselag med lokale foreninger og Sparebankstiftelsen Gran for oppgradering av 

gymsal og scene i Bjoneroa kulturbygg. 

- Mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden og oppfølging av ferjetilbudet. 

- Fotoutstillingene «Liv Laga» og «Sånn var’e» 

- Flere prosesser for å få bredbånd til flest mulig i bygda. 

- Drift av hjemmesiden bjoneroa.no og informasjonsskjermer/digitale 

oppslagstavler. 

- Samarbeidsplattform med andre foreninger, blant annet med arrangementet 

«Bjoneroadagen» 

- Underveis har vi arrangert bløtkakefest, jubeldag og ammatørfestival og et antall 

fester med show og dans. 

- Vi har gjort oppmuntring til vår sak, og vi har delt ut en antall hedersbetegnelser 

de siste ti årene.   



 

 

 

 

 

I dette heftet finnes årsrapport og regnskap for 2019 og 2020. Vi har også laget en 

foreløpig rapport for 2021, som vil suppleres ved ordinært Bjoneroating, antakelig i mars 

2022. Har du meninger om noe av det som står i disse dokumentene, eller har du noe 

annet på hjertet? Da er du velkommen til å dele det på Bjoneroatinget. I tillegg blir du 

som deltaker på folkemøte invitert til å velge et styre for perioden fram til neste 

ordinære Bjoneroating. Siden fjorårets ting ikke ble avholdt, har alle stått i sine verv. 

Valgkomiteen har blitt bedt om å fremme en innstilling som gir en praktisk løsning for det 

neste halvåret i første omgang. Så håper vi å komme inn i den vanlige valgordningen 

igjen. 

Vi ønsker alle våre innbyggere velkommen til Bjoneroatinget og håper se deg i 

kulturbygget torsdag 7. oktober 2021 klokka 18.00. Etter en kaffepause er det folkemøte 

i regi av Gran kommune: 

 

 

 
 

Slik tar vi hensyn til Covid-19 
 

Under planleggingen av dette arrangementet har vi forholdt oss til at Norge har 

opphevet de fleste restriksjoner i forbindelse med pandemien. Likevel ønsker vi 

å tilrettelegge et trygt arrangement. Det betyr i praksis: 

 INGEN syke kan være til stede. 

 Forum Bjoneroa sørger for at det er mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og 

underveis i arrangementet. 

 Vi bruker gymsalen i kulturbygget og møblerer for at folk kan holde god avstand. 

Styret 



  

 Æres-
bjoneroing 

Bjoneroa-
venn 

Brubygger-
prisen 

2010 Arve Sæthren Anders Paulsen  

2011  Mette Lill Halland  

2012 Hans Martin Sørum Margrethe Engen  

2014  Bente Gauslaa  

2015 Ruth Bekkelund   

2016 
Stein Korsmo 

Ole Karlsen 
  

2017  Eirik Pladsen  

2019 Per Vestland  Joker Bjoneroa 

Herr og fru Gjefsen 



  

Saker: 

1. Konstituering 

2. Årsrapport 

3. Regnskap 

4. Handlingsplan 

5. Valg 

6. Eventuelt 

 

Årets temasak: 

Beredskap 

Etter møtet, i overgangen til 
kommunes folkemøte, blir det 

servert kaffe og kake. 

Innspill på forhånd kan formidles til 

sittende styre:  
 

Ellen Sagengen, Trond Sikkerbøl,  
Tina Lien Vestland, Arne Olav Olsen  

og Morten Liaklev 
 

Valgkomite: 

Kjersti Fossum Engnæs, Kai Struksnæs  
og Simen Jacobsen 

 

I tillegg til årsmøtesakene, 

setter vi denne gangen 

beredskap på dagsorden.  

Vi får informasjon om hvordan 

Brann og redning jobber for å 

opprettholde god beredskap. 

Ordfører og rådmann er 

invitert. 

Velkommen til Bjoneroa kulturbygg 

torsdag 7. oktober klokka 18.00 

Kanskje skal vi gjøre litt stas 

på noen som fortjener det…… 



      Årsrapport 2019 
 

 

 

Organisering 

 

Styret i Forum Bjoneroa har det siste året bestått av Morten Liaklev, Trond Sikkerbøl, 

Arne Olav Olsen, Tina Lien Vestland og Ellen Sagengen. Det er avholdt sju styremøter 

siden forrige årsmøte. I tillegg kommer flere møter rundt spesielle saker og i særskilte 

arbeidsgrupper. Det siste året har vi hatt aktivitet i følgende arbeidsgrupper: 

stedsutvikling, samferdsel, foreningsplattform og bredbånd. Engasjerte mennesker har 

det gjerne travelt, og vi merker at det er vanskelig å finne nok tid og kapasitet til alt vi 

ønsker å få til. Uansett er det en betydelig frivillig innsats knyttet til Forum Bjoneroas 

aktivitet eller gjennom samarbeidende virksomheter.   

 

 

Arbeidsområder og tiltak 

  

Aktiviteter knyttet til Forum Bjoneroa har en forankring i handlingsplanen og er basert på 

initiativer fra personer eller grupper.  

 

Informasjonsarbeid, nettverksbygging og profilering 

 

Å skape positiv oppmerksomhet rundt alt det gode som skjer i bygda, er en av våre 

viktigste oppgaver. Initiativ og dugnadsånd står fortsatt sterkt i Bjoneroa, selv om også 

vi merker utfordringer med å mobilisere nok krefter til frivillig innsats. Vi bruker 

hjemmesiden bjoneroa.no aktivt til å spre informasjon om alt som skjer, ikke bare våre 

egne aktiviteter. Informasjonsskjermer og felleskalender er tiltak for å få til god 

samordning. Det er viktig for Forum Bjoneroa å samarbeide med det øvrige foreningslivet 

i bygda. 

 

Forum Bjoneroa jobber for å opprettholde et godt samarbeid med Gran kommune og 

andre offentlige virksomheter. Derfor er vi alltid imøtekommende når administrasjonen 

eller folkevalgte ønsker dialog med oss. Vi inviterer alltid ordfører og rådmann til 

Bjoneroatinget, og ber om øvrige møter ved behov. Innlandet (Oppland) fylkeskommune 

er flinke til å informere og invitere til dialog rundt Randsfjordferja. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

 

Vårt viktigste arrangement i løpet av et år er Bjoneroatinget. Det ble avholdt torsdag 14. 

mars 2019. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, hadde vi denne gangen informasjon 

om den nye elferja på programmet. Dette temaet hadde stor interesse blant folk, og 

møtelokalet var mer enn fullt. Det var hyggelig å kunne dele ut Brubyggerprisen til to 

viktige virksomheter i bygda vår. Joker Bjoneroa har en lang og tradisjonsrik historikk og 

Herr og fru Gjefsen er en spennende nykommer. Begge er med på å trygge Bjoneroa 

som et livskraftig lokalsamfunn. 

 



Også i 2019 arrangerte vi St. Hans-feiring i Stilla 

Elvepark. Dette har blitt en hyggelig tradisjon for mange 

som ønsker å samles denne merkedagen. Små og store 

koste seg i hverandres selskap. 

 

I samarbeid med andre 

foreninger og 

virksomheter i bygda, arrangerte vi for andre gang 

Bjoneroadagen (i ny variant) den 24. august. Opplegget 

var mye likt året før, med en blanding av aktiviteter, 

stands og servering. Oppmøtet var noe mindre enn året 

før, men arrangementet må likevel karakteriseres som 

vellykket. 

 

Viktige tiltaksområder 

  

Stedsutvikling er fortsatt noe av det viktigste vi jobber 

med. Vi har det siste året gjort noen forbedringer i Stilla 

elvepark og hatt dugnader for å holde området i orden. Vi 

nevner spesielt grusing av turstien som ble gjort høsten 

2019. Gjennom godt samarbeid med Gran kommune fikk 

vi fraktet hit grus til hele strekningen. I løpet av en 

lørdagsformiddag var hele jobben gjort, takket være en 

ivrig gjeng med diverse kjøretøy, maskiner, spader og krafser. Ellers har det også det 

siste året blitt lagt inn mange dugnadstimer med 

forefallende arbeid, blant annet gressklipping. En 

spesiell takk rettes til de som bruker mye tid på det. Vi 

har funnet en løsning på toalett i Stilla elvepark og 

regner med å få gjennomført bygging i samarbeid med 

Gran kommune sommeren 2020. Vi er også i ferd med å 

overføre det meste av driftsansvaret for Stilla elvepark 

og turstien til Gran kommune.  

 

I tillegg har vi jobbet videre med ønsket om flytebrygge/badebrygge ved Tangen. Dette 

er et sterkt ønske fra ungdommene i bygda. Det gjenstår en del avklaringer, men vi 

jobber med saken.   

 

Samferdselsgruppa har hatt dialog med Oppland fylkeskommune om forbindelsen over 

Randsfjorden. Det siste året har det dreid seg om å følge utviklingen i saken om nytt 

fartøy generelt, og regulering av ferjeleiene spesielt. Styret og arbeidsgruppa har sendt 

innspill i reguleringssaken.  

 

Etter forrige Bjoneroating ble det nedsatt en arbeidsgruppa for oppfølging av bredbånd. 

De har i første rekke engasjert seg i spørsmålet om Telenors leveranser i kobbernettet og 

det å få opp alternative løsninger. Gruppa har sørget for informasjon om mulige løsninger 

og fulgt opp noen enkeltsaker for å teste «systemet». 

 

Hovedgrunnen for Forum Bjoneoas eksistens er behovet for selv å ta tak i de store 

spørsmålene om befolkningsutvikling, boligutvikling og næringsutvikling – kort sagt hele 



grunnlaget for bygdas eksistens. Her erkjenner vi at det fortsatt er mye ugjort, og dette 

skal vi jobbe mer med i kommende år. 

 

Økonomi 

 

Driften av Forum Bjoneroa koster lite. Vi har noen administrative kostnader, og betaler 

strømmen som brukes i Stilla elvepark. De viktigste inntektene er gaver og tilskudd. 

Årets regnskap viser at vi går i null med et overskudd på kr 186. Egenkapitalen per 

31.12.2019 er kr 28.643. 

 

 

Oppslutning og engasjement 

 

I år fyller Forum Bjoneroa 15 år. Vi kan ikke lenger regnes som nykommere. Skrytelista 

vår begynner å bli lang, og vi er stolte av det vi har fått til. Den samlede summen av 

frivillig innsats knyttet til Forum Bjoneroa er betydelig, og vi har mange ressurspersoner 

som ønsker å bidra. Vi har behov for å holde fast i noe etablert, samtidig som vi må være 

i stand til å fornye oss. Bygdefolkets interesse og oppslutning avhenger av hvor relevante 

vi klarer å være i bygdesamfunnet. Det er utfordrende å få til noe når 

befolkningsgrunnlaget for aktiviteter og tjenester er i minste laget. Vi hører gjerne fra de 

som har noe på hjertet – særlig de som også har tenkt bidra til å ta tak i utfordringene. 

Takk til alle som har stilt opp for Forum Bjoneroa i året som har gått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________                               _______________________ 

    Arne Olav Olsen                                                   Tina Lien Vestland 

 

 

 

 

_______________________                               _______________________ 

                 Morten Liaklev                                                          Trond Sikkerbøl   

 

 

 

 

________________________ 
Ellen Sagengen 



      Årsrapport 2020 
 

 

 

Organisering 

 

På grunn av pandemien Covid-19, ble ikke Bjoneroatinget 2020 avholdt og styret har 

stått i sine verv i påvente av nytt valg. Styret har bestått av Morten Liaklev, Trond 

Sikkerbøl, Arne Olav Olsen, Tina Lien Vestland og Ellen Sagengen. På grunn av 

midlertidig endret arbeidssituasjon, fratrådte Ellen Sagengen styret i perioden juni-

desember 2020, men ivaretok en del arbeidsoppgaver. Morten Liaklev har fungert som 

leder i perioden. 

 

Det er avholdt fire styremøter siden mars 2020 (tidspunkt for avlyst Bjoneroating 2020).  

I tillegg kommer møter rundt spesielle saker og i særskilte arbeidsgrupper, men det har 

vært liten aktivitet sammenlignet med et normalår.  

 

Arbeidsområder og tiltak 

  

Aktiviteter knyttet til Forum Bjoneroa har en forankring i handlingsplanen og er basert på 

initiativer fra personer eller grupper.  

 

Informasjonsarbeid, nettverksbygging og profilering 

 

Det har blitt brukt betydelig tid på omarbeiding av hjemmesiden bjoneroa.no og digitale 

informasjonsskjermer. Det har bydd på noen tekniske utfordringer og arbeidet har ikke 

kommet så langt som vi har ønsket. 

 

På grunn av den spesielle situasjonen i samfunnet har det ikke vært 

stor aktivitet rundt saker som Forum Bjoneroa normalt ville holde på 

med. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

 

Bjoneroatinget 2020 ble avlyst og planlagte saker ble utsatt på 

ubestemt tid.  

 

St. Hans-feiring i Stilla Elvepark ble gjennomført med smitteverntiltak. 

Det var noe mindre oppslutning enn tidligere, men noen ville være med å holde 

tradisjonen.  

 

Viktige tiltaksområder 

  

Stedsutvikling er fortsatt noe av det viktigste vi jobber med. Gran kommune har som 

tiltakshaver tatt over det tyngste driftsansvaret etter en gradvis overgang fra 

dugnadsdrift. Vi bidrar fortsatt med dugnadsinnsats, og er i gang med oppføring av en 



utedo. Her koster Gran kommune materialene og vi tar oss av 

jobben. Av ulike årsaker er arbeidet forsinket, men det skal komme i 

orden.  

 

Den gledeligste nyheten i 2020 var 

at vi fikk på plass en badebrygge 

ved Tangen/Sagvika. Dette var et 

sterkt ønske fra ungdommene i 

bygda. Ved hjelp av økonomisk 

støtte fra Amedia og Sparebankstiftelsen Gran, og i 

konstruktivt samarbeid med grunneier, ble tiltaket 

realisert på sensommeren.  

 

Vi har fulgt spent med på Innlandet fylkeskommunes prosjekt med fornyelse av 

Randsfjordsambandet. Vår rolle i denne fasen har vært å stille spørsmål til prosjektet og 

formidle informasjon.  

 

Mot slutten av 2020 ble det oppmerksomhet rundt manglende mobildekning i deler av 

bygda. Det tok noe tid før Forum Bjoneroa oppfattet et ønske om felles engasjement i 

saken, men det står nå på agendaen hos styret. 

 

Økonomi 

 

Driften av Forum Bjoneroa er ikke økonomisk krevende. Vi har midler til disposisjon og 

søker midler fra ulike fond/virksomheter når vi ønsker å gjennomføre tiltak. Årets 

regnskap viser et overskudd på 4059 kr. Egenkapitalen per 31.12.2020 er 31 652 kr. I 

tillegg kommer oppsparte, øremerkede stedsutviklingsmidler på 75 185 kr. 

 

Oppslutning og engasjement 

 

Coronaåret 2020 har blitt utfordrende for Forum Bjoneroa. Med nedstengning av 

samfunnet og annerledes hverdag for de fleste, ble foreningslivet skadelidende. Det ble 

andre ting som ble viktig for folk. Vi må jobbe for å holde på bygdefolkets interesse og 

oppslutning ved å jobbe med relevante saker. Hvis ikke, er vi ikke liv laga. Vi hører 

gjerne fra de som har noe på hjertet – særlig de som også har tenkt bidra til å ta tak i 

utfordringene. Takk til alle som har bidratt til å holde oppe aktiviteten i det spesielle året 

som har gått. 

 

 

 

 

  

 

 
_______________________                               _______________________ 

    Arne Olav Olsen                                                   Tina Lien Vestland 

 

 

 

 

_______________________                               _______________________ 

                 Morten Liaklev                                                          Trond Sikkerbøl   

 

 

 

 

________________________ 

Ellen Sagengen 



 

Halvårsrapport 2021  
(innarbeides i rapport for hele 2021) 

 
 

 

I påvente av nytt valg har styret stått i sine verv på samme måte som i 2020: Morten Liaklev, 

Trond Sikkerbøl, Arne Olav Olsen, Tina Lien Vestland og Ellen Sagengen. Det er avholdt fire 

styremøter hittil i 2021.  

 

Ved siden av administrative oppgaver, har hjemmesiden bjoneroa.no og digitale 

informasjonsskjermer blitt oppdatert. 

 

St. Hans-feiring i Stilla Elvepark ble gjennomført med smitteverntiltak. Det var noe mindre 

oppslutning enn tidligere.  

 

Oppføring av utedo i Stilla elvepark er nesten fullført. Takk til alle som har bidratt med 

dugnadsinnsats og til Gran kommune som har stått for mesteparten av kostnadene. 

 

Flytebrygga ved Tangen/Sagvika kom på vannet så snart det var forsvarlig med tanke på 

anleggsvirksomheten på ferjeleiet. 

 

Oppgradering av ferjeleiene og arbeidet med ny ferje er fulgt med stor interesse. 

 

Vi har henvendt oss til Innlandet fylkeskommune om utfordringer det gir at busser ikke går i 

skoleferier. 

 

Problemet med manglende mobildekning i deler av bygda er blitt tydeliggjort. For Forum 

Bjoneroa er det vanskelig å gå inn i enkeltsaker, men vi har utfordret de det gjelder til å gi oss 

et «mandat» til å gå videre overfor myndigheter og leverandører.  

 

            Styret 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 2019 
      

Konto Inntekter Utgifter Periodisering Kommentar Netto 

Gaver/Tilskudd/Støtte 17 002,74  0,00      17 002,74  

Adm./Kontorhold 362,00  4 093,76      -3 731,76  

Profileringsartikler, salg 564,00  564,00     0,00  

Arrangementer/ 
møter 19 140,28  19 899,68      -759,40  

bjoneroa.no 4 550,00  7 937,50  2 100,00  Utestående bjoneroa.no -1 287,50  

Drift Stedsutvikling 0,00  11 037,55      -11 037,55  

Investering Stedsutvikling 0,00  36 213,48  36 213,48    0,00  

Andre tiltak 0,00  0,00      0,00  

Resultat 41 619,02  79 745,97  38 313,48    186,53  

      
Inngående balanse (1.1. 2019) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 2 280,25       
Bank 136 729,46       
Avsatte midler stedsutvikling   111 398,94     
Beholdning Bjoneroa-krus 846,00       
Egenkapital   28 456,77     
Sum 139 855,71  139 855,71     

      
Årets resultat   186,53     

      
Utgående balanse (31.12.2019) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 302,25       
Bank 101 144,51       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Egenkapital   28 643,30     
Sum 101 728,76  103 828,76     

 
 

 

 
  

_______________________                               _______________________   

Arne Olav Olsen                                                Tina Lien Vestland 

 

_______________________                               _______________________ 

Morten Liaklev                                                      Trond Sikkerbøl 

 

_______________________   

Ellen Sagengen 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 2020 
      

Konto Inntekter Utgifter Periodisering Kommentar Netto 

Gaver/Tilskudd/Støtte 62 302,44  0,00      62 302,44  

Adm./Kontorhold 39,00  457,80      -418,80  

Profileringsartikler, salg 0,00  0,00     0,00  

Arrangementer/ 
møter 0,00  0,00      0,00  

bjoneroa.no 1 050,00  6 122,00  -1 050,00  Tap på fordringer -6 122,00  

Drift Stedsutvikling 1 493,70  53 196,67      -51 702,97  

Investering Stedsutvikling 0,00  0,00      0,00  

Andre tiltak 0,00  0,00      0,00  

Resultat 64 885,14  59 776,47  -1 050,00    4 058,67  

      
Inngående balanse (1.1. 2020) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 302,25       
Bank 101 144,51       
bjoneroa.no 2 100,00       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Egenkapital   28 643,30     
Sum 103 828,76  103 828,76     

      
Årets resultat   4 058,67     
Avskrevet tap på fordringer   -1 050,00     

      
Utgående balanse (31.12.2020) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 363,45       
Bank 106 191,98       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Egenkapital   31 651,97     
Sum 106 837,43  106 837,43     

 
 

 
 

  

_______________________                               _______________________   

Arne Olav Olsen                                                Tina Lien Vestland 

 

_______________________                               _______________________ 

Morten Liaklev                                                      Trond Sikkerbøl 

 

_______________________   

Ellen Sagengen 



 

 

 

 

Handlingsplan 
Vedtatt på Bjoneroatinget 2017 

 
 

 
1. Visjon og verdier 

1.1. All virksomhet i Forum Bjoneroa skal preges av visjonen «BrubyggerBygda Bjoneroa» 

 Mental brubygging mellom mennesker med oppmuntring som verktøy 

 Fysisk bygging av små og store bruer i nærområdet 

 Samfunnsmessig brubygging med inkludering og samarbeid på tvers av alle nivåer 

1.2. Overordnede verdier er Begeistring, Raushet og Utholdenhet 

 

2. Organisering og drift 

2.1. Avholde styremøter jevnlig og folkemøter etter behov. Opprette og avvikle 

arbeidsgrupper i forhold til prioriterte saker.  

2.2. Føre regnskap og skaffe inntekter gjennom tilskudd, sponsorer, støttemedlemmer, 

salg, arrangementer. 

2.3. Legge vekt på å involvere lokalsamfunnet gjennom åpne prosesser og god 

informasjon. Samarbeide med andre lokale virksomheter i saker der det er naturlig. 

 

3. Informasjon og profilering 

3.1. Jobbe for å opprettholde og videreutvikle et godt omdømme for Bjoneroa og skape 

forståelse for småsamfunnets utfordringer og muligheter.  

3.2. Markedsføre Bjoneroa som et attraktivt sted å bo og besøke. Markedsføre turisme, 

opplevelser og friluftsliv. 

3.3. Oppdatere og utvide informasjonen på bjoneora.no som en sentral informasjonskanal 

for alle i bygda. Informere om saker Forum Bjoneroa jobber med.  

3.4. Kommunisere med personer, grupper, virksomheter og media. Følge med i politiske 

prosesser. Opprettholde et godt samarbeid med Gran kommune og Oppland 

fylkeskommune. Legge til rette for samarbeid mellom alle typer lokale virksomheter. 

  



 

 

4. Fokusområder 

 

4.1. Kultur og fritid 

 Knytte sammen personer som er interessert i lokal- og kulturhistorie. Samle, systematisere 

og formidle lokalhistorisk stoff.  

 Arrangere fester, sosiale tilstelninger, kurs og aktiviteter. Bidra til et positivt fritidstilbud for 

ungdom. 

 Jobbe for gode friluftsopplevelser i nærmiljøet. Gjøre fysiske tilrettelegginger i samarbeid 

med Gran kommune og grunneiere.  

 

4.2. Infrastruktur og beredskap 

 Jobbe for bevaring og utvikling av eksisterende tjenestetilbud og beredskap innen politi, 

brann, ambulanse, legevakt og helsetjenester, særlig med tanke på hvilke enheter 

Bjoneroa geografisk skal høre til. 

 Jobbe for bevaring og utvidelse av dagens ferjetilbud. Jobbe for at ferja på sikt erstattes 

med bru over Randsfjorden. Se vegforbindelsen øst/vest i et regionalt/nasjonalt perspektiv. 

Jobbe for bedre veger i Bjoneroa og omegn. 

 Følge med på utvikling i kommunestruktur, regioninndeling og regiontilhørighet. Sørge for 

at Bjoneroas interesser blir ivaretatt. 

 

4.3. Barnehage og skole 

 Følge opp barnehagetilbudet i Bjoneroa, med tanke på kapasitet, åpningstid og fasiliteter. 

Barnehage har avgjørende betydning for tilflytting.  

 Arbeide for å bevare et godt 10-årig grunnskoletilbud i Bjoneroa. Skole og SFO skal være 

like attraktivt og bra som de andre tilbudene i kommunen. Støtte opp om nærmiljøskolen 

gjennom lokalt samarbeid. 

 

4.4. Bosetting 

 Jobbe for et størst mulig mangfold av tilbud og tjenester som gjør Bjoneroa til et attraktivt 

sted for de som bor her. 

 Legge til rette for at de som ønsker å flytte til Bjoneroa finner attraktive boliger og tomter. 

 

4.5. Næring og arbeidsplasser 

 Arbeide for å få næringsvirksomheter til å samarbeide lokalt. Oppmuntre til etablering av 

næringsvirksomhet og jobbe for best mulige rammevilkår. 

   



 

 

Har du lyst til å støtte  
Forum Bjoneroas arbeid? 

 
Vi bruker blant annet penger på: 
 Stedsutvikling i Stilla elvepark, turstien 

langs Randsfjorden og badebrygge ved 

Tangen 

 Informasjon gjennom nettsiden 

bjoneroa.no og digitale oppslagstavler 

 Arrangementer for alle 

 
Gi en pengegave til  
konto 2020 31 87859 

 
Eller betal med  
VIPPS til 522469 


