
 

 

 

  

 

Torsdag 23. mars 
klokka 18:00 i Bjoneroa kulturbygg 

 

Åpent folkemøte 
 

Hjertelig velkommen! 

 

Informasjon 

Årsrapport 

Regnskap  

 



 

  

 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/te/brus  

og litt å bite i 
 
Innspill kan på forhånd 
formidles til post@bjoneroa.no, 
eller ved direkte kontakt med 
 

Sittende styre:  

Gunn Hege Sevaldhullet,  

Trond Sikkerbøl,  

Jo Idar Kristiansen,  

Ellen Sagengen og  

Mette Nordeng-Lyberg 

 
Valgkomite: 

Hans Ole Endrerud,  

Morten Liaklev og  

Simen Jacobsen 
 

Temasaker: 

 

Fylkestilhørighet 

Gran kommune har foreløpig bestemt seg for å bli i 

Innlandet. Hvordan blir prosessen ved neste korsvei? 

Hva skjer med regionen Hadeland? Ordfører Randi og 

rådmann Torbjørn er utfordret til å si noe om vegen 

videre, og vi får anledning til å tenke høyt om det som er 

viktig for Bjoneroa i denne forbindelsen. 

 

Næringsliv og gründervirksomhet 

Det bor mange initiativrike folk i bygda vår som skaper 

arbeidsplasser for seg selv og andre. Flere av disse har vi 

hatt fokus på ved tidligere Bjoneroating, og nå får vi høre 

litt mer. Hva kan vi gjøre for å bli sterkere sammen? Hva 

trenger vi? Ordfører og rådmann sier noe om hva slags 

drahjelp gründere kan få. 

 

Dugnadsånd og frivillighet 

Frivilligheten fikk det tøft under og etter Korona-

pandemien. Hvordan mobiliserer vi dugnadsånden? Hør 

fra noen som får det til. 

 

….og selvfølgelig skjer det Bjoneroating som bare 

de som møter opp får med seg…. Fiberutbygging og 

ferjetilbud spås som aktuelle saker. Velkommen! 

 



 

              Årsrapport 2022 
 

 

 

Organisering 
 

Bjoneroatinget 2022 ble avholdt 5. april 2022. Styret har siden da bestått av Gunn 

Hege Sevaldhullet, Trond Sikkerbøl, Jo Idar Kristiansen, Ellen Sagengen og Mette 

Fyhn Nordeng-Lyberg.  Det er avholdt 7 styremøter i perioden. 

 

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 har benyttet hjemmesiden bjoneroa.no aktivt til å spre informasjon om alt som 

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

til august) og Bjoneroa kulturbygg har vært benyttet 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 felleskalenderen ikke fungerer optimalt. I samarbeid 

med foreningslivet og øvrige virksomheter i bygda har vi ønsket å finne gode 

løsninger, men så langt uten resultater. 

 

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, og i tillegg er vi veldig glad 

for at ordfører og rådmann takker ja til å besøke Bjoneroatinget. I 2022 var begge til 

stede og kommenterte fylkestilhørighet, befolkningsutvikling, pågående planarbeider, 

fiberutbygging og mere til. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

 

29.januar startet den nye Randsfjordferja Elrond opp i trafikk over fjorden, og 20.mai 

var det endelig klart for offisiell åpning og dåp. Det var en flott seremoni, med bygdas 

egne ungdommer Isabell og Gjermund som faddere for nyferja. Styret i Forum 

Bjoneroa var representert på åpningen, og selv om vi ikke var en del av det offisielle 

programmet, fikk vi lov til å si noen ord på tampen.  

Det har vært en del rusk i det nye maskineriet underveis i 2022, men 

barnesykdommer er jo nokså vanlig - ferja er ny og flott, og bør ha potensiale for et 

utvidet rutetilbud.  

 

Bjoneroatinget i april hadde, i tillegg til årsmøtesaker og innlegg fra ordfører og 

rådmann, invitert eierne av Nordre Jønnes Gård til å presentere sine planer for 



 

gården. I etterkant av folkemøtet arrangerte vi også en quiz med spørsmål som 

krevde en stor grad av lokalkunnskap om bygda vår. Tusen takk til Kari Korsmo som 

lagde utfordrende, morsomme og lærerike spørsmål til quiz’en! 

 

Også i 2022 arrangerte vi St. Hans-feiring i Stilla Elvepark. Dette har blitt en hyggelig 

tradisjon for de som ønsker å samles denne merkedagen. Vi lagde natursti for 

barnefamilier, og hadde kjærlighet(er) til alle! Pandemien la nok noen begrensninger 

på oppmøtet i 2022. 

 

Sommeren 2022 var vannstanden i Randsfjorden svært lav, men flytebrygga ved 

Tangen/Sagvika kom på vannet så snart det var forsvarlig.   

 

Høsten 2022 inviterte vi Bjoneroa Idrettslag med på å arrangere Femkamp på 

fotballplassen. På tross av at yr.no ikke var veldig optimistisk, ble det en kjempefin 

dag med 5 påmeldte lag. 10-trinn stod for serveringen, og alle oppmøtte gjorde sitt 

beste for å bidra til reisekassen for trinnets skoletur. Det vanket premier til alle, og 

vinnerlaget vil i tillegg bli hedret under avduking av vandrepremie på Granerud på 

idrettslagets 3.skirenn søndag 26.mars. Femkamp er tenkt å være et årlig 

arrangement, og alle kommende vinnerlag vil få heder og ære på vandrepremien som 

blir stående på Granerud. 

 

Viktige tiltaksområder 

  

I august 2022 kom dessverre det endelige punktumet for Joker Bjoneroa. Det er hardt 

at bygda nå har mistet nærbutikken sin, men vi må nok innse at 

befolkningsgrunnlaget er for lite til å opprettholde et komplett dagligvaretilbud her. 

Forum Bjoneroa vil med dette rette en takk til driverne av Joker’n – det har vært en 

strålende innsats gjennom mange, mange år.  

Leveranser til eldresenteret er overtatt av Joker Fall, og alle innbyggere i Bjoneroa har 

mulighet til å bestille varer derfra. Vi har vært i kontakt med oda.no (tidligere 

kolonial.no) men p.t. har de ingen leveringsmuligheter her. 

 

Med bortfall av butikken fulgte også bortfall av post i butikk. Forum Bjoneroa 

kontaktet Posten Norge, foreslo Bjoneroa Bensin som lokasjon for pakkebokser, og 

satte dem i kontakt med innehaver Terje Gjefsen. Boksene kom raskt på plass, og 

etter en litt trøblete oppstartsperiode skal de nå fungere fint. Tusen takk til Terje som 

sørget for at bygda fikk dette servicetilbudet! 

Når det gjelder PostNord, kan det se ut til at disse foreløpig benytter Posten som 

underleverandør på alle sendinger til Bjoneroa. 

  

Vi har ivaretatt stedsutviklingstiltakene våre i Stilla elvepark, og utedoen ble ferdigstilt 

sommeren 2022. Kommunen har overtatt den daglige driften av Stilla Elvepark, men 

Forum Bjoneroa arrangerte også i år en dugnad i Stilla. Dette vil videreføres årlig, 

sånn at vi alltid har mulighet til å gjennomføre litt ekstra rydding og annet nødvendig. 

Vi håper bygdefolket fortsetter å stille opp på dugnader i god Bjoneroa-ånd! 

 



 

Høsten 2022 startet fiberutbyggingen på vestsiden av fjorden, og arbeidet har pågått 

gjennom vinteren. Styret kjenner til at enkelte eiendommer ble koblet på før 

årsskiftet – dette gjelder de som mistet alle signaler ved bortfall av kobbernettet 

(fasttelefon) og vi antar at alle bestillere vil kobles på i løpet av våren 2023.  

 

Det er etablert et nytt utvalg som skal jobbe for å få utvidet rutetilbudet til 

Randsfjordferja Elrond. Dersom du ønsker å bidra med innspill i denne saken, kan du 

sende en e-post til post@bjoneroa.no. 

 

Drøftinger rundt befolknings- og stedsutvikling har pågått gjennom hele 

styreperioden. 

 

Økonomi 

 

Med liten aktivitet i 2022, er det økonomiske bildet ganske uforandret. Forum 

Bjoneroa har noen administrative kostnader, særlig knyttet til drift av hjemmeside og 

infoskjerm(er). De viktigste inntektene er gaver og tilskudd.  

Årets regnskap viser et overskudd på kr 145,35. Egenkapitalen per 31.12.2022 er kr 

34 086,15. I tillegg kommer avsatte midler til stedsutvikling på kr 75 185. 

 

Oppslutning og engasjement 
 

Forum Bjoneroa ble stiftet i 2005. Motivasjonen har hele tiden vært å ta tak i det vi 

selv kan gjøre noe med i lokalsamfunnet. Den samlede summen av frivillig innsats 

gjennom disse 18 årene er betydelig, og vi har mye å være stolte av. Forums relevans 

og bygdefolkets interesse og oppslutning er gjensidig avhengig av hverandre, og 

Forum Bjoneroa vil eksistere så lenge det er grunnlag for det.   

 

Et synkende folketall kan være utfordrende for opprettholdelse av aktiviteter og 

tjenester. 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! 

 

Bjoneroa, 01.03.2023 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   Trond Sikkerbøl  /s/                                                 Ellen Sagengen /s/ 
 
 
 

                               Gunn Hege Sevaldhullet /s/                                        Jo-Idar Kristiansen /s/ 
 
 
 

Mette Fyhn Nordeng-Lyberg /s/ 

mailto:post@bjoneroa.no


 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 2022 
      

Konto Inntekter Utgifter Periodisering Kommentar Netto 

Gaver/Tilskudd/Støtte 15 311,72  0,00      15 311,72  

Adm./Kontorhold 0,00  7 292,37      -7 292,37  

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

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

bjoneroa.no 1 050,00  7 174,00  -1 750,00  Fordring fra forrige år -7 874,00  

Drift Stedsutvikling 0,00  0,00      0,00  

Investering Stedsutvikling 0,00  0,00      0,00  

Andre tiltak 0,00  0,00      0,00  

Resultat 16 361,72  14 466,37  -1 750,00    145,35  

      
Utgående balanse (1.1.2022) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 313,45       
Bank 106 780,81       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Utestående bjoneroal.no 1 750,00       
Egenkapital   33 940,80     
Sum 109 126,26  109 126,26     

      
Årets resultat   145,35     

      
Utgående balanse (31.12.2022) Debet Kredit    
Kasse/Kontant 313,45       
Bank 108 676,16       
Avsatte midler stedsutvikling   75 185,46     
Beholdning Bjoneroa-krus 282,00       
Egenkapital   34 086,15     
Sum 109 271,61  109 271,61     

      

 
 

 
 

  

 
 

   Trond Sikkerbøl  /s/                                                 Ellen Sagengen /s/ 
 
 
 

                               Gunn Hege Sevaldhullet /s/                                        Jo-Idar Kristiansen /s/ 
 
 
 

Mette Fyhn Nordeng-Lyberg /s/ 



 

 

 

 

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 digital oppslagstavle 

• Arrangementer for alle 

 
Gi en pengegave til  
konto 2020 31 87859 

 
Eller betal med  
VIPPS til 522469 


