
 

 

 

  

 

Torsdag 17. mars 2022 
klokka 18:00 i Bjoneroa kulturbygg 

 

Åpent folkemøte 
 

Hjertelig velkommen! 

 

Informasjon 

Årsrapport 

Regnskap  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Velkommen til Bjoneroatinget! 

 

Vi samles nok en gang til folkemøte som handler om bygda vår. Etter to år med pandemi 

er vi tilbake til normalen, hva nå enn det betyr. Verden, landet, regionen og bygda er i 

stadig forandring - og ingen ting blir sånn som før. Hva er liv laga i Bjoneroa framover? 

Det er mange av oss som lurer på om vi er i stand til å opprettholde det vi har, og om vi 

klarer å mobilisere for videre utvikling. Her er noen eksempler på ting som gjør oss 

betenkt:  

• Befolkningsutviklingen er negativ over tid og grunnlaget for lokale tilbud er svært 

skjørt. 

• Det er utfordrende å mobilisere nok frivillig innsats til å holde aktiviteter i gang. 

• Vi ser en fare for at hensynet til Bjoneroas interesser får liten plass i en diskusjon om 

regional tilhørighet. 

På den andre siden er det viktig å se det positive som skjer og som vi har jobbet lenge 

for. Noen eksempler på utviklingstrekk som gir grunn til optimisme:  

• Skolen er nylig pusset opp og er i bedre stand enn noensinne. 

• Den nye Randsfjordferja er satt i trafikk og forbindelsen over fjorden har fått et løft. 

• I løpet av 2022 og 2023 vil alle i Bjoneroa få tilbud om bedre bredbåndsforbindelse. 

Hvordan står det til med dugnadsånd og samfunnsengasjement nå? Hva er det som gjør 

at noen har trua? Det skal vi tenke på under behandling av årsmøtesakene og i det som 

skjer etterpå:  

• Ordfører og rådmann i Gran kommune er invitert til å dele noen tanker under 

overskriften «Trua på Bjoneroa?» De vil blant annet si noe om kommunens rolle i 

befolknings- og lokalsamfunnsutvikling. Hvor går Gran kommune og regionen 

Hadeland? Hva med Bjoneroa i dette bildet? 

• Vi skal også få høre fra eierne av Nordre Jønnes gård, som har trua på sitt konsept i 

Bjoneroa - og ser seg og sitt i sammenheng med Randsfjorden og Hadeland. 

• Til slutt skal vi hygge oss med en Bjoneroa-quiz – bare for moro skyld. Kanskje kan 

du få briljere med dine kunnskaper - eller lære mye du ikke visste fra før. 

I dette heftet finnes årsrapport og regnskap for 2021. Les gjerne gjennom det før møtet. 

Vi ønsker alle våre innbyggere velkommen til Bjoneroatinget. Bare ved å møte opp, er du 

med på å bygge felleskap i bygda vår. Vi trenger det mer enn noen gang. Vel møtt! 

 

 

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 

2021   
Bjoneroa brannstasjon, 

brannvesen og 

helsegruppe 



  

Årsmøtesaker: 

1. Konstituering 

2. Årsrapport 

3. Regnskap 

4. Handlingsplan 

5. Valg 

6. Eventuelt 

 

Servering av kaffe og 

kake, drikke og snacks 

Innspill på forhånd kan formidles til  

 

Sittende styre:  

Gunn Hege Sevaldhullet, Trond Sikkerbøl, 

Mette Nordeng-Lyberg,  

Arne Olav Olsen og Ellen Sagengen 
 

Valgkomite: 

Kjersti Fossum Engnæs, Simen Jacobsen 

og Hans Ole Endrerud  

 

Temasaker: 

Trua på Bjoneroa? 

Ordfører Randi og rådmann Torbjørn er utfordret til å si noe om kommunens rolle 

i befolknings- og lokalsamfunnsutvikling. Hvor går Gran kommune og regionen 

Hadeland? Hva med Bjoneroa i dette bildet?  

 

Trua på Nordre Jønnes gård! 

Eierne forteller om bakgrunnen og planene for nyetableringen på Nordre Jønnes 

gård. Hva gjør at Mette og Stian har trua? 

Velkommen til Bjoneroa kulturbygg 

torsdag 17. mars klokka 18:00 

Kvelden avsluttes med 

Bjoneroa-quiz  
– bare for moro skyld 



  
  



             Årsrapport 2021 
 

 

 

Organisering 
 

På grunn av pandemi og nedstengning av samfunnet, ble det ikke avholdt 

ordinære Bjoneroating i mars 2020 og 2021. Styret sto i sine verv fram til valg 

var mulig å gjennomføre i oktober 2021. Fram til dette besto styret av Morten 

Liaklev, Trond Sikkerbøl, Arne Olav Olsen, Tina Lien Vestland og Ellen Sagengen. 

Fra oktober 2021 har styret bestått av Gunn Hege Sevaldhullet, Mette Nordeng-

Lyberg, Trond Sikkerbøl, Arne Olav Olsen og Ellen Sagengen.  Det er avholdt fem 

styremøter i løpet av 2021.  

 

 

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 

 

Vi bruker hjemmesiden bjoneroa.no aktivt til å spre informasjon om alt som 

skjer, ikke bare våre egne aktiviteter. Informasjonsskjermer på Joker Bjoneroa 

og Bjoneroa kulturbygg benyttes for å nå ut med det mest aktuelle. Det har vært 

tekniske utfordringer med løsningene og begrenset kapasitet til å følge opp. Vi 

opplever også at dette med felleskalender ikke fungerer optimalt. I samarbeid 

med foreningslivet og øvrige virksomheter i bygda ønsker vi å finne gode 

løsninger. 

 

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. Et godt eksempel 

er folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel som ble kombinert med 

Bjoneroatinget i oktober 2021. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

 

For å komme i tur med valg, ble det holdt Bjoneroating 7. oktober 2021. I tillegg 

til de vanlige årsmøtesakene, satte vi denne gangen fokus på lokal beredskap. 

Lunner Gran brann og redning orienterte om brannvesen og helsegruppe som en 

lokalt viktig samfunnsfunksjon. Det var hyggelig å kunne følge opp dette med å 



dele ut Brubyggerprisen til lokale 

ildsjeler som skaper trygghet for oss 

som bor i Bjoneroa.  

 

Også i 2021 arrangerte vi St. Hans-

feiring i Stilla Elvepark. Dette har 

blitt en hyggelig tradisjon for de 

som ønsker å samles denne 

merkedagen. Det var noe mindre 

oppslutning enn tidligere, men det 

kan ha sammenheng med pandemien. 

 

Viktige tiltaksområder 

  

Vi har sørget for å ivareta 

stedsutviklingstiltakene våre i Stilla 

elvepark, og kom sommeren 2021 

nesten i mål med oppføring av 

utedo. 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, uten at vi har hatt 

noen aktiv rolle ut over det å 

formidle informasjon. 

 

Vi har henvendt oss til Innlandet fylkeskommune om utfordringer det gir at 

busser ikke går i skoleferier og stilt spørsmål om servicebussens tilbud. 

 

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 oppfordret de 

det gjelder til å gi oss et «mandat» til å gå videre overfor myndigheter og 

leverandører. Her har det vært liten respons fra de berørte. Vi har tro på at 

bredbåndsutbygging vil gi noe bedre mobildekning i utsatte områder. 

 

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. Med nye krefter i styret, har vi 

drøftet hvordan vi kan ta tak i disse overordnede utfordringene.  

 

Økonomi 

 

Med liten aktivitet i 2021, er det økonomiske bildet ganske uforandret. Forum 

Bjoneroa har noen administrative kostnader, særlig knyttet til drift av 

hjemmeside og infoskjermer. De viktigste inntektene er gaver og tilskudd.  

Årets regnskap viser et overskudd på kr 2 289. Egenkapitalen per 31.12.2021 er 

kr 33 941. I tillegg kommer avsatte midler til stedsutvikling på kr 75 185. 

 

 

Oppslutning og engasjement 
 

Vi har holdt på med Forum Bjoneroa i 17 år. Motivasjonen har hele tiden vært å 

ta tak i det vi selv kan gjøre noe med i lokalsamfunnet. Vi har mye å være stolte 

av, samtidig som vi opplever at det er mange ting vi ikke rår med. Den samlede 

summen av frivillig innsats knyttet til Forum Bjoneroa er betydelig. Bygdefolkets 

interesse og oppslutning avhenger av hvor relevante vi klarer å være i 

bygdesamfunnet. Forum Bjoneroa eksisterer så lenge det er grunnlag for det. 

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                                        Mette Fyhn Nordeng-Lyberg 

 
 
 

_______________________                               _______________________ 
       Gunn Hege Sevaldhullet                                            Trond Sikkerbøl  

 
 
 

_______________________   
Ellen Sagengen 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 2021 
      

Konto Inntekter Utgifter Periodisering Kommentar Netto 

Gaver/Tilskudd/Støtte 13 533,68  0,00      13 533,68  

Adm./Kontorhold 497,00  3 851,05      -3 354,05  

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

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

bjoneroa.no 2 800,00  10 447,00  1 750,00  Utestående bjoneroa.no -5 897,00  

Drift Stedsutvikling 0,00  1 993,80      -1 993,80  

Investering Stedsutvikling 0,00  0,00      0,00  

Andre tiltak 0,00  0,00      0,00  

Resultat 16 830,68  16 291,85  1 750,00    2 288,83  

      
Inngående balanse (1.1. 2021) 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     

      
Årets resultat   2 288,83     

      
Utgående balanse (31.12.2021) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 313,45       
Bank 106 780,81       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Utestående bjoneroa.no 1 750,00       
Egenkapital   33 940,80     
Sum 109 126,26  109 126,26     

      

    

 

 

      

 

 
 

 
  

 
 

_______________________                               _______________________   
          Arne Olav Olsen                                        Mette Fyhn Nordeng-Lyberg 

 
 
 

_______________________                               _______________________ 
       Gunn Hege Sevaldhullet                                            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 


