Årsmelding Fokus Vestre Gran Mars 2012 – april 2013
Fokus Vestre Gran ble stiftet 14. mars 2012.

Fokus Vestre Gran skal jobbe for:











Etablering av attraktive boplasser/nye boformer
At Grymyr blir et naturlig sentrum i Vestre Gran.
At Vestre Gran skal være attraktivt for barnefamilier og ha et
kvalitativ godt skole- og barnehagetilbud.
At også eldre mennesker kan bli boende i bygda.
At det er god tilgang til friluftsområder.
Vi skal ha organiserte aktiviteter som ivaretar interessene i bygda.
Bedre tilgang til Randsfjorden og båtplasser i nærheten av Grymyr
Bedre Vestre Grans renomé og bidra til at alle blir stolte av å bo i
Vestre Gran .
Stimulere til bedre samarbeid mellom lag/foreninger og informasjon
til bygdas innbyggere om det allsidige tilbudet som finnes.

Styrets arbeid
Styret har lagt opp til møter hver 14. dag, med opphold i sommerferien. Dette har lang på vei vært
gjennomført. Møtene har vært lagt til skolen. Totalt har det vært avholdt 20 møter i løpet av året.
I tillegg har medlemmer fra styret vært i kontakt med, eller vært i møte med Gran kommune, VGIL og
Leikvoll vel.
Styret har arbeidet med følgende hovedsaker:





Søknad til Gran kommune om prosjektfinansiering til stedsutviklingsprosjekt
Opprusting av Skutelandet
Utvikling av tomter rundt Grymyr
Etablering av barnehage i Vestre Gran – sammen med VGIL

11. april – styrets første møte
Grethe Bøe fra interimsstyrets ønsket velkommen.
Ivar Fjærtoft fra Sparebankstiftelsen Gran overrakte kr 30 000,- til Fokus Vestre Gran.
”Formålet med gaven er å etablere småsamfunnsprosjekt i samarbeid med Gran
kommune og Oppland Fylkeskommune etter mønster av Forum Bjoneroa.”
Midlene er overført til Fokus Vestre Grans konto.
Konstituering av styret
Leder:
Therese Watz
Kasserer:
Tore Berg
Sekretær:
Solveig T. Grinder
Styremedl.:
Arne Melvin Velsand
Styremedl.:
Gro Merethe Johnsrud
Styremedl.:
Anne Kristin W. Johnsrud
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Web ansvarlig: Grethe Bø ble forespurt om hun kunne fortsette som ansvarlig for FVG
hjemmeside
Med informasjonen fra interimsstyret som utgangspunkt, ble tanker om ønskede
Satsningsområder drøftet:
Tilgang til Randsfjorden, boligtomter, grendehus/klubbhus - evt. barnehagelokaler.
Styret mener det er viktig å innhente/dra nytte av kompetanse og erfaring fra andre
stedsutviklingsprosjekter.
For å få best mulig oversikt over oppgaver, forutsetninger og tidsfrister er det ønskelig med hyppige
møter i oppstartsfasen.
25. april – forberedelse til møte med repr fra Gran kommune
FVG har meldt om at flg. punkter ønskes belyst:








Småsamfunnsprosjekt (innhold, krav til FGV, samarbeid med kommunen og økonomi)
Gran kommunes tanker/idéer/planer omkring utvikling av Grymyr sentrum
Oppvekstsenter - planer om dette i Grymyr?
Tomter og boligbygging i nærområdet til Grymyr
Områdeplan for Vestre Gran (krav til innhold og formalia knyttet til en slik plan)
Kommunens tips/erfaringer basert på samarbeidet med Forum Bjoneroa

2. mai - møte med representanter fra Gran kommune
Tilstede:
Fra Gran kommune; Gunnar Haslerud- Rådgiver næring og samfunn,
Øyvind Sørlie - samfunnsplanlegger, Leif Arne Vesteraas – kommunalsjef
Fra FVG: Therese Wats, Steffen Mørtvedt, Gro Johnsrud, Arne Melvin Velsand, Tore Berg, Anne
Kristin Johnsrud, Solveig T Grinder,
Møtet bar preg av en samtale mer enn at vi drøftet punktene strengt etter sakslisten. Møtet ble
innleder ved en kort orientering av Tore Berg. Øyvind Sørlie gav deretter er kort riss over sin
bakgrunn i Gran kommune.
9. mai – Søknadsforberedelser
23.mai - Skutelandet
Kommunen har vært på befaring på Skutelandet. Det er positiv holdning til at Fokus VG kan bidra til
en oppgradering av Skutelandet. Kommunen sjekker ut hva som er mulig å kunne gjøre. FVG tar et
møte på kommunen og får rede på hva som er mulig og hvilke forslag som foreligger.

30. mai - Søknadsforberedelser
6. juni – Møte med lag og foreninger i Vestre Gran

13.juni - Søknad levert Gran kommune – oppslag i avisen
29. aug – forberede møte med repr fra Gran kommune
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3. september - Møte med repr fra Gran kommune

Fra Gran kommune; Else Hagen Lyngstad, Øyvind Sørlie, Kari Møyner
Møtet dreier seg om utvikling av Skutelander og vi ønsket å drøfte følgende punkt:
 Hus – lager/leplass under tak
 Større plen
 Grillplass
 Bedre sanitærforhold( tilrettelagt rullestolbruker)
 Flere og bedre p-plasser
 Mer trafikksikker båtutsettingsplass
 Påfyll av masse/steiner
 Brygge som det er mulig å komme tørrskodd ut på
 Enkel trapp ned til sandstrand mot nord
Kommunen mottok brev fra oss i mars 2012 vedr saken. Kommunen har foretatt to
befaringer på stedet og konkluderer med at huset må rives. Det er i så dårlig stand at
restaurering blir svært kostbart. Det var ikke kommunens intensjon at det skulle bli slik,
men her er det en forsømmelse og forfallet er gått for langt. FVG var innstilt på å beholde
huset og sette det i stand, men bilder viser med all tydelighet at det vil bli krevende! Nå er
det viktig å få sikret det slik at ingen går inn og skader seg der. Dette er kommunens
ansvar. Dette er svært uheldig, huset er «falt mellom to eiendomssjefer» og hadde det
blitt tatt tak i ved overdragelse hadde det vært reddet.
Kommunen drifter 3 badeplasser langs fjorden, klipper gresset og fyller på sand/grus. Til
våren å det tas en mer grundig oppgradering.
Det er behov for masse/ stein dersom ikke plenen skal vaskes vekk. Vannstanden er
generelt høyere en normalt på sommeren. Vestre Gan Vel tar seg av søppel og renhold
wc. En båtforening vil kunne utgjøre en press/interessegruppe for å få til en flytebrygge
kanskje i tilknytning til båtutkjøringsrampa.
Båtutkjøring er først og fremst ønsket i Elvetangen. Dette er det gamle og naturlige
stedet for båtutkjøring. Fortsatt uavklarte grunneierforhold knyttet til området. Uklart
om kommunen overhode er «part». Øyvind lover å sjekke nærmere i forhold til
allemannsretten/ferdsel langs vann.
Videre framdrift blir som følger;
Gran kommune river huset (kommunen søker FK om tillatelse)
Gran kommune utarbeider plan for utvikling av området/erstatning for eksisterende hus.
Ønskene er spesifisert i vår punkt liste over.
FVG forutsetter at det tas vare på det som er mulig og naturlig av eksisterende hage, evt
nyplanter frukttrær. Ønsker beholde stemning og sjarm i hagen. Eksisterende høye
bjørketrær beskjæres eller vurderes skiftet til annen tretype.
Tar vare på brukbare bygningsdetaljer fra huset og bruker det sinn i et nytt bygg ( eller
lager nytt med tilsvarende i uttrykk)
FVG presentere/påpeker hva vi kan bidra med av egeninnsats/dugnad i forbindelse med
å anlegge platting/ bygge le-hus.
FVG presentere en skisse hvor evt omlegging av veien, opparbeiding av nye p-plasser
(inkl HC-plasser)og plassering av nytt le-hus framkommer.
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Søknad om prosjektmidler avslått
Vår søknad om prosjektstøtte fra Gran kommune ble avslått. Dvs rådmannens innstilling var
negativ, kommunestyret behandlet saken i møte 13. sept.
Styreleder skrev brev etter kommunestyremøtet som gikk til gruppelederne i samtlige
partier i kommunestyret. Vi takker der for positiv innstilling til å yte bistand mm, og ber om
igangsettingsstøtte til en helhetlig stedsutviklingsplan i størrelsesorden kr 100.000.
19. september – Befaring på Skutlandet sammen med repr fra Gran kommune
Levert kartskisse og beskrivelse til Gran kommune i etterkant .
31. oktober - Drøfting av veien videre uten prosjketstøtte
14. nov. - Status oppdatering på løpende saker og forberedelse til møte med
tomteeiere/kommunen
27. nov - Møte med utbyggerinteressenter avholdt sammen med repr for kommunen
Presentasjon utarbeidet av ThereseWatz:

Vestre Gran skal møte utviklingen i framtida og fortsatt være ei livskraftig
grend i Gran kommune.
Fokus Vestre Gran har fått mandat og skal jobbe for:
(i uprioritert rekkefølge)
 Styrke renoméet / gjøre alle stolte av å bo i Vestre Gran
 Skape sentrumsnær tilgang til Randsfjorden og båtplasser
 Etablering av attraktive boplasser.
 At Grymyr blir et naturlig sentrum i Vestre Gran.
 At Vestre Gran skal være attraktivt for barnefamilier og ha et kvalitativ godt skole- og
barnehagetilbud.
 At også eldre mennesker kan bli boende i bygda.
 At det er god tilgang til friluftsområder.
 Vi skal ha organiserte aktiviteter som ivaretar interessene i bygda.
FVG har siden oppstart i april 2012 jobbet med følgende saker så langt:
Styrke renoméet
Vi har hatt mye god omtale i lokalavisen som er med på å fremme Vestre Gran som et godt sted og bo. Det har i
tillegg til de sakene som FVG har hatt, også vært mye god og positiv omtale av Vestre Gran i tilknytning til
skolen/idrettslaget og de forskjellige pengegavene som er gitt, både til kunst og idrett(spinningsykler med mer.) I
tillegg har Grymyrgjengen hatt et fantastisk show i høst som har høstet mye god omtale og hatt godt med
publikum i og utefra bygda. ( evt. fylle på med mer…..)
Skape sentrumsnær tilgang til Randsfjorden og båtplasser
Her jobbes det fortsatt med saken. Vi har jobbet med å få på plass en løsning for Skutelandet så langt. Det er blitt
avklart med kommunen at huset nå skal rives og i den forbindelse jobbes det nå med å få til en videreutvikling av
området til å favne flere brukere, lette tilgangen til båteiere å få båten på fjorden, samt evt. muligheter for å få til
båtplasser.
Etablering av attraktive boplasser og tilbud for eldre som ønsker å bli boendes.
Dette er vi i gang med nå!
Det er blant annet hva dette møtet nå går utpå.
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Hvor kan det skapes attraktive boplasser? ( for både barnefamilier og eldre)
Hvem sitter på aktuelle tomteområdet?
Hva krever kommunen? Hva kan kommunen bidra med?
Vestre Gran skal være attraktivt for barnefamilier og ha et kvalitativ godt skole- og barnehagetilbud.
Det er nå til høring et forslag om å legge ned Leikvoll som kommunal barnehage, og slå denne sammen i en ny
stor-barnehage med beliggenhet på Jaren/Brandbu.
Vi i FVG vil i tiden som kommer jobbe sammen med FAU og foreldrene, mot dette. Vi ønsker å beholde
Leikvoll som barnehage.
Det sees også på et alternativ om egen barnehage i tilknytning til et nytt idrettshus/klubbhus. Men dette vil være
lenger frem i tid, så det er viktig å ha fokus på å beholde Leikvoll.
At det er god tilgang til friluftsområder
Litt av dette vil dekke blant annet Skutelandet så langt. Ellers er det på agenda å få på plass ”amme-krakker” /
hvilkebenker, langs turrutene innover i marka.
Vi skal ha organiserte aktiviteter som ivaretar interessene i bygda.
Det er viktig og fortsette med det gode arbeidet som lag og foreninger allerede foretar seg, vi i FVG stiller gjerne
opp som støtte og medspillere dersom det er ønskelig. Vi bidrar nå bl.a. Idrettslaget i sitt arbeid med søknad om
nytt klubbhus.

12. des – oppsummering av møtet 27. november

2013
9. jan og 23. jan – Drøftinger vedr tomteutviklingsmuligjeter og FVGs rolle
6. febr - Utarbeidet kartleggingsskjema til tomteeiere sendt ut 12. februar
20. feb - Oppsummering av svar på «tomteskjema» og drøftinger knyttet til Idrettslagets
engasjement for å få til Idrettsbarnehage i Vestre Gran
13. mars - Forberedte årsmøte

Økonomi
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen kr 30.000.- til utvikling av Fokus Vestre Gran
Søkt midler (kr 150.000) fra Gjensidigestiftelsen høst 2012 til sikkerhet og oppgradering av
Skutelandet. Ble ikke tildelt midler.
Fokus Vestre Gran er registert i Frivillighetsregisteret

Politiske innspill
Søknad om prosjektfinansiering levert til behandling i kommunestyremøtet 13. september
Brev med motsigelse til rådmannens innstilling 4. sept

Vi har også hatt:
Befaring på Skutlandet – oppslag I avisen
Besøk av Idrettsbarnehagen i Bærum sammen med VGIL – oppslag i avisen
Befaring i Idrettsbarnehagen i Bærum – Steffen mørtvedt
Spørreundersøkelse til tomteeiere sendt ut – 12. februar 2013
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Styret i Fokus Vestre Gran
Vestre Gran 10. april 2013

Therese Wats, styreleder

Tore Berg, Kasserer

Solveig T. Grinder, Sekretær

Arne Melvin Velsand

Gro Merethe Johnsrud

Anne Kristin W. Johnsrud
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