BYGDAUTVALGSMØTE INKL UNDERGRUPPER, 04.02.2020 – Skåbu Fjellhotell
Tilstede: Malin Dalsheim, Per Johan Vaterland, Lars Kvaalen, Linn Klevmoen, Jannicke Haug
Doksæter, Pål Hallvard Virik, Anna Lena Vaterland, Sjur Sande, Eldri Ekre, René Besseling, Heidi
Maurstad, Synne Grosberg, Per Steinar Brendløkken, Unni Kluge, Randi Brendløkken, Nils Haga,
Henrik,
•

SKÅBU I VÅRE HJERTER

1. Jannicke ønsker velkommen og presenterte tanker og forventning rundt møte.
Informerte om at vi sammen må jobbe for bygda. Vi har 5 lokalpolitikere, som blir invitert til
eget møte ila våren. Politikerne er avhengig av at Skåbu / Utvalget informerer om saker en
ønsker skal presenteres for kommunen.
2. Jannicke og Malin, kanskje noen flere skal på møte med kommunen 21.02 (egentlig 06.02)
Her skal vi presentere en plan for Skåbu, stille litt spørsmål og lufte en Sentrumsplan. Dette
er ifølge Politikerne våre vedtatt ved tidligere plan, men blitt skjøvet bort for andre større
prosjekter av Nord Fron Kommune.
3. DALSBRUA: Er vedtatt revet 16.mars. Vi får neppe reddet den. Saken er ikke avsluttet fra vår
side, men det begynner å renne ut med tid. Kanskje kan den få fornyet tillitt i kommunen v/ å
minne de på kulturstien som gikk der og at den er fra 1700 tallet.
4. BYGDAHUSET: Fron Bygg på befaring 05.02. Nils Haga var med. Muligheter for at vi kan slippe
unna med 1/3 av taket (om vi får tak på like plater som ligger). Fron Bygg er på saken å
sjekker. Men; Det gjenstår mye jobb der forutenom taket!
5. NÆRINGSUTVIKLING I SKÅBU: Fokusere mere på dette. Hva med å slå sammen noen grupper,
sette opp en gruppe med fokus på Næringsutvikling. Vi har en Bygd med masse fordeler.
6. SOSAILA MØTEPLASSER I SKÅBU: Dette blir etterlyst. Malin presenterte vår plan på
Bygdekino. Det ble møtt positivt, det må søkes lisens – koster ca. 3000+ , dette er noe vi
vurderer. Malin legger ut forespørsel på Facebook.
7. INFORMASJON UT I BYGDA: Vi jobber med en felles plattform Synne og Ida Aasne. Holder på
med søknad ang støtte til ny web design. Etc. Synne forklarete kort om deres prosjekt. Så det
håper vi er oppe å går om ikke så altfor lenge. Her blir også ÅRSHJULET som Malin
presenterte godt synlig, med jevningen oppdateringer om arrangementer i og nær bygda (for
alle).
Alle undergruppene hadde en presentasjon av sitt arbeid i 2019 og forventet for 2020
•

•

KULTURGRUPPA:
o Eldri Ekre, Kjersti Skurdal, Mette Musdalslien, Ingrid Varpestuen, Ola Veslum.
o 6 kurs ila året – pleier å få 100 000 kr i støtte av kommunen som budsjett (dettet
søkes om hvert år, og alle kurs må godkjennes av kommunen.
o Smykkekurs, kurs med skytterlaget, Dyrestell, Markerspace, Tresløyd , småkrypkurs,
friluftskurs, latteryoga etc. er populære kurs som har vært og som de fortsetter med.
Pluss annet som ikke er fastsatt. Endelig plan kommer.
BAKKESTUGU, SOKNERÅDET OG SKÅBU KIRKE:
o Unni Kluge,
o Gudstjeneste hver 3 uke i Skåbu. Flere på kveldstid – mere tilgjengelig. Det
arrangeres også noen konserter.

o

•

•

•

•

•

Bakkestugus Venner; har arrangementer hvor de viser frem og forteller om historien
rundt. Medlemsavgift. 200 kr i året, har per d.d 66 medlemmer.
LIV LÅGÅ:
o Marit Kvåla, Heidi Maurstad, Per Steinar Brendløkken,
o LIV LÅGÅ 2020 – 16-19 Juli. Ønske om Tema, Kraft og kraftutbygging.
o Trenger som alltid gode historier og tips til gjennomføring og sketsjer for revyen.
o Ønske om Det Fronske Kompani som artist under Liv Lågå i år.
o Har også snakket om Liv Lågå Vinter edition, samarbeid med Bakkestugu? Dette er
det brainstorming rundt.
SENTRUMSGRUPPA:
o Sjur Sande, Tori Virik Nøvik, Heidi Maurstad, Pål Hallvard Virik, Per Steinar
Brenløkken, Sven Sæther
o Sentrum går fra Kirken → Rødhette & Ulven.
o Vært noe stille fra de i det siste – her kommer ideen om å slå sammen noen grupper
for å effektivisere (ikke brenne alle på mye)
o SENTRUMSPLAN inni her, med kommunen. Bygdautvalget presenterer dette og vi
jobber sammen om en plan.
o Det står 200 000,- på konto i Kommunen, øremerket Skåbu Sentrum. Se på
mulighetene for å få flyttet noe av dette til nytt tak på Bygdahuset. Og bruke en del
på pynt, benker, border og det som vi måtte ønske i Sentrum. Turbinen fra e-verket?
En rundkjøring? Vi trenger tips og innspill.
o NB! Plassen Bygdautvalget har v/kirken må vedlikeholdes og se på mulightene for å
pynte litt v/Harleypuben i vinduene der. Dett eer privat eiendom, så det må
godkjennes av eieren. Aage har god kontakt der.
REISELIVSGRUPPA:
o Natasha og Thomas, Skåbu Hyttegrend jobber litt for dette. Samt Skåbu fjellhotell,
Hyttefeltene våre. Vi må jobbe for det vi har og utvikle dette enda mere. Vi har mye å
by på.
o Guidet turer, elgsafari etc.
STEIL, SKÅBU MARATON:
o Pål Hallvard Virik, Tom Erik Hoel, Eldri Ekre, Hanne Kristine Risdal,
o Steil har fotballanlegget v/Kverndokka.
o Arrangerer Karusellrenn / skilek annen hver uke , for alle fra BHG alder og oppover.
Lavterskel, og ett fint arrangement. Ellers har de allidrett i gymsalen.
o Trenger flere medlemmer. Skåbu Maraton som er en undergruppe holder for det
meste det økonomiske livet her.
o Muligheter for å få GD Cup tilbake?
o Per nå er det påskeskirenn, såfremt det er vær og føre til det på Skjærtorsdagen.
o SKÅBU FJELLMARATON: Undergruppe av Steil.
o Pål Hallvard Virik, Tom erik Åsen, Torbjørn Maurstad, Jannicke Haug Doksæter,
o Positiv vekst. 5 året det arrangeres nå og det blir «større og større». Arrangeres i
Høtferien.
o Ser på mulighetene for å få til en dobbel / trippel med Beito, Gålå?! Gode ideer.
GAUSDAL MARATON – SJEKKPUNKT SKÅBU.
o Sjur Sande, Aage Rundhaugen, Tove Eriksen, Ida Aasne Sande Wangen, Trond Ørslien
(Gausdal)
o 3dje støre hundeløpet i Norge (Finnmarksløpet, Femundløpet)

o

•

Får tilskudd fra Kommunen (40 000,- ca) Mye basert på frivillige. Ett godt
arrangement som er avhengig av Gausdal Trekkhundklubb får arrangert Hundeløpet.
o Ser på mulighetene for å få mere liv i sentrum og gjøre det til ett enda «større»
arrangement.
KULTURMINNEGRUPPA
o Står på for Bygda og kulturminnene våre- men trenger sårt noen nye hoder inn. Det
er vanskelig å få utført praktisk arbeid pga helsemessige årsaker. Og det krever litt å
vedlikeholde alle kulturminnene våre.

Videre virket dette som ett positivt tiltak som alle satt pris på. Vi skal nå jobbe aktivt for å få opp ett
årshjul, samle de digitale plattformene og få en annen struktur på alle undergruppene. Skåbu 2020
tar sats

Ps: Det mangler en del navn over deltagende i de forksjellige gruppene. Men tenker om vi får en
omstrukturering/sammenslåing – kan vi lage en overssikt over alle gruppene med navn så vi har
detaljene tilgjengelig.

