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Gjør som Bjoneroa
BRENNER FOR: Folk i Vestre Gran brenner for mye forskjellig, kunne Roar Engensbakken og Ellen Sagengen slå fast.

n Sa ja til Forum Vestre Gran
Folkemøtet på Grymyr
skole onsdag kveld
ble en suksess. Drøyt
70 personer var enige
om at et forum er en
svært god idé.
John Erik Thorbjørnsen
jet@hadeland.net l 991 54 048

GRYMYR: Vestre Gran ønsket å
lufte tanken om å etablere et forum, slik de har gjort i Bjoneroa.
Bassenggruppa i Vestre Gran,
som jobbet for å fylle bassenget
på skolen, sto bak møtet, og de
var overveldet over at det kom
rundt 70 personer for å være med
å diskuttere saken. Alle som en
var dessuten positive til etable-

ringen av et Forum, og dermed
går det mot at bygda følger etter
Bjoneroa.

Mye felles

– Det er morsomt å se at flere
ønsker å mobilisere. Jeg mener
Vestre Gran og Bjoneroa har mye
til felles, selv om dere ikke har
de samme avstandsutfordringene
som vi har. Begge bygdene ligger
ved Randsfjorden og har et rikt
foreningsliv, sa Ellen Sagengen.
Sammen med broren, Roar
Engensbakken, fortalte hun litt
om det de har holdt på med i Bjoneroa siden Forum Bjoneroa ble
stiftet i 2005. På den tiden har de
faktisk klart å utrette en god del,
og jobber fortsatt med viktige
saker. Hun ville ikke råde bygda
til noe som helst, men mener de

n Blir trolig stiftet til høsten

kan ha mange fordeler av å etablere et forum.
– Jeg tror det kan gi et felles
løft og være med på å utvikle frivilligheten. Jeg vil råde dem til å
ta vare på alt det bygda allerede
har og videreutvikle det. Hvis
folk som bor her trives vil det tiltrekke seg andre.

Hva skal til?

Sagengen mener bygda må finne
ut hva det er som er unikt med
stedet og hva som skal til for at
det skal bli et enda bedre sted.
– Hva skal til for å trekke folk
hit? spurte hun.
Etter en lang, innholdsrik og
humoristisk presentasjon fra Bjoneroa, var det klart for gruppearbeid. Folk skulle skrive ned ting
som engasjerer dem. Det ble en

svært rikholdig liste, som omfattet
alt fra grendehus og boligbygging
til aktiviteter og kulturtilbud.

Må ha glød

Deretter ble det delt inn grupper, der folk kunne velge hvilken
gruppe de skulle delta i.
– Det er viktig når en skal få
gjort noe at de som er med brenner for saken. En får gjort mye
mer hvis en har en glød for saken,
sier Sagengen.
Sagengen hadde også tips om
muligheter for et Forum Vestre
Gran. Hvis de vil gjøre som Bjoneroa og etablere et småsamfunnsprosjekt, må de gjøre det i
samarbeid med kommunen.
– Får dere med kommunen på
laget, finnes det en del støtteordninger, sa hun.

Prosjektgruppe

Etter gruppearbeidet var folk på
møtet svært positive og alle stilte
seg positive til et forum. Det ble
derfor satt ned ei prosjektgruppe
som i en tidsbegrenset periode
skal jobbe for at det skal etableres et forum.
I gruppa sitter foreløpig Ole
Næss, Atle Thorsbakken, Gro
Kittelsrud, Solveig Hvinden,
Ruth Johnsrud og Elin Heier
Jorstad. Men de har fått mandat
til å trekke med seg andre hvis
det er nødvendig. Til høsten blir
det nytt folkemøte. Der kan det
bli aktuelt å stifte Forum Vestre
Gran.
– Dette er et bra initiativ fra
Vestre Gran. Initiativ er favorittordet mitt. Uten det skjer det
ingen ting.

fakta
n Bassenggruppa i Vestre Gran
ble etablert i 2009 og skulle
jobbe for å fylle det tomme
bassenget ved skolen.
n Denne gruppa tok initiativ til å
etablere et forum etter modell
fra Bjoneroa, og arrangerte
onsdag kveld et folkemøte på
Grymyr skole.
n Over 70 personer møtte opp
på møtet og alle var positive
til ideen.
n Forum Bjoneroa ble etablert
i april 2005 og har som
overordnet mål å ivareta og
forsterke positive verdier i
lokalsamfunnet.

ENGASJERT: Grethe Bøe er ev mange som viste engasjement på møtet.

INSPIRERTE: Ellen sagengen fra Bjoneroa inspirerte forsamlingen på Grymyr.

