Referat for møte i Ormåsen Grendeutvalg 19.august 2014
Tilstede: Hedda Firing, Øystein Østbø, Thomas Berg, Halvor Prestmoen, Jørgen Firing (kommunens
representant) og Mette Skogstad

Sak 4/14
Skianlegg Ormåsen
I forhold til prosjekt skianlegg på Ormåsen så er det ønske om et prøveprosjekt over to år. Det var i
utgangspunktet snakk om det år, men da det tar litt tid å komme i gang ønsker de godkjenning for 2 år.
Ormåsen grendeutvalg stiller seg positive til dette. Man håper på oppstart av deler av prosjektet allerede i
høst/vinter 2014.
Sak 5/14
Videre utbygging av boliger på Ormåsen
Det er Ole Jørgen Smedsrud som skal drive utbygging av B6 videre. Det er ansatt en ny leder i Eiker
eiendomsutvikling og det har derfor ikke tatt litt tid med videre planlegging. Jørgen Firing har vært i kontakt
med Smedsrud og han er informert om at OG ønsker å være med så tidlig som mulig i videre planlegging.
Smedsrud har sagt ja til å komme på et av våre møter for å informere så fort noe mer er klart.
Sak 6/14
Nytt SFO bygg
Man er i gang med forberedelser til bygging av nytt SFO bygg, men man ser nå at det nok går mot sommer
før dette lokalet er klart til innflytting.
Sak 14/13
Bålhytter
Vi satser på å få ferdig bålhyttene nå i løpet av høsten. Her må man belage seg på noe dugnadsarbeid.
Barnehagen har søkt grendeutvalget om støtte til å kjøpe inn to hytter til, men grendeutvalget har valgt å si
nei til dette i denne omgang. Grendeutvalget har sagt ja til å være med å søke om støtte til dette fra annet
hold.
Sak 13/14
Spørreundersøkelse til innbyggerne på Ormåsen (ref sak 26/13)
På møtet i dag hadde vi besøk fra Knut Stranden fra IMTEC. Han er seniorrådgiver og styreleder i dette
firmaet. IMTEC har de siste årene jobbet sammen med lederne i oppvekstsenteret i forhold til utvikling av
oppvekstsenteret.
IMTEC har sagt seg villige til å bistå OG med en kartleggingsundersøkelse blant innbyggerne på Ormåsen.
OG ønsker å vite mer om hva innbyggerne på Ormåsen ønsker at vi skal jobbe med de neste årene.
Forhåpentligvis får vi ut dette kartleggingsskjemaet til innbyggerne i løpet av høsten og vi håper da at så
mange som mulig tar seg tid til å svare på dette.
Jørgen Firing informerte også om at kommunen nå går inn i en ny kommuneplan prosess og rundt nyttår vil
OG kunne mene noe om de kommende planene for Ormåsen.

Referent Mette Skogstad

