Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 10. juni 2014
Tilstede:
Fravær:

Mette Skogstad, Linn Therese Brekke, Øystein Østbø, Thomas Berg, Hugo Larsen og Tor Erik
Neprud.
Arne Grasbekk, Hedda Firing, Vidar Bjørnholt og Halvor Prestmoen.
Kommunens representant Jørgen Firing var også tilstedet.

Sted:

SFO, Ormåsen oppvekstsenter.

Følgende saker ble behandlet:
Sak 1/14
Konstituering - endelig
Leder:
Mette Skogstad
Nestleder:
Hedda Firing
Kasserer:
Arne Grasbekk
Sekretær:
Tor Erik Neprud
Internet/Facebook/webansvarlig: Linn Therese Brekke
Grendeutvalget er også nå endelig besatt med Hugo Larsen. Han ble med fullmakt fra årsmøtes oppnevnt
som siste representant på møte 10. juni.

Sak 4/14
Skiskytingsarena på Ormåsen
Oversikt over trase og utbyggingsrekkefølge ble presentert og det gis en prøvetid på 1 – ett – år som et
prøveprosjekt. Etter dette året skal en vurdering og videre utbygging skal foretas. Eiker Ski ønsker uttalelse
fra OG før behandling i kommunestyret. OG er positive til videre arbeid med prøveprosjektet, men ønsker å
komme med ny uttalelse etter prøveprosjektet er ferdig, og evt før ny/videre utbygging skjer. OG ønsker å
påpeke at marka er for alle, og at visjonen til Ormåsen med ”stedet i det grønne” betyr at det er plass til
alle, ikke bare de som kommer til å trene her.

Sak 5/14
Videre utbygging av boliger på Ormåsen
Jørgen Firing orienterte igjen om de siste endringer. Før videre utbygging kan skje, må bl.a. høydebasseng
for vann/brannvann og generell infrastruktur, som for eksempel ”myra”. Dette jobber kommunen internt og
med partnere/utbyggerne med. Tidsplan er sommeren 2014 for en plan i forkant av en reguleringsprosess.
Området som er tenkt bygget ut videre er B6. OG ønsker fortsatt en sterk involvering i prosessen så tidlig
som mulig. Jørgen bringer dette videre til kommunen og partnere/utbyggere og foreslår et tidspunkt for
møte.

Sak 6/14
Nytt SFO bygg
Jørgen Firing orienterte også om de siste oppdateringer og viste frem et skisseprosjekt og en planskisse.
Byggemåte og generell materialbruk er skissert å være av tre, og det er lagt vekt på gode akustiske
forhold. Kommunen jobber så fort som mulig med saken, og tidsplan er åpning før vinteren 2015.
Fullstendig beskrivelse som det her henvises til er eget vedlegg til referatet.
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Sak 8/14
Retningslinjer for publisering Internet / Facebook
Skjema for overføring av rettigheter er skrevet ut og signert av Bernt. Saken avsluttes.

Sak 9/14
17. mai-arrangement
2. trinn vant heiaropkonkurransen og har ekskursjon til Nøstetangen Glassverk 12. juni, hvor lunch blir
pizza fra Galaxy. Dette ordner lærerne i 2. trinn selv. Heiaropkonkurranse bør for neste år igjen arrangeres
da dette skaper engasjement og liv i et 17.mai tog for tiden uten korps/musikk. Saken avsluttes.

Sak 11/14
Gatebelysning gangvei oversiden av fotballbanen / Generell trafikksikkerhet
Arne og Jørgen må snakke sammen om dette før neste møte. Mulig vi kan innhente kompetanse fra
kommunens ressurser om både gatelys og fartsdumper. Det antas at ikke alle forpliktelser fra
utbyggingsprosessene om trafikksikkerhet er oppfylt på Ormåsen. Vi snakker skilting, vegoppmerking,
fotgjengerfelt, fartsdumper osv. Arne og Jørgen jobber da frem til neste møte og oppdateres oss med evt
gjester. Mulig dette må utsettes til oktobermøte, men det får de ansvarlige bestemme.

Sak 13/14
Avfallsposer for hundeavfall
Innspill fra beboer som Thomas har jobbet med. Det er ulike alternativ til løsning, hvor det er både
reklamefinansiert og finansiert via kommunale midler. Etter diskusjoner med kommunen ble det
reklamefinansierte alternativet forslaget forkastet og kommunen påtar seg ansvar med å utplassere 2 stk
stativ i førsteomgang som kommunen vil ha ansvar for å fylle og søppelkasser som vil tømmes. Disse vil
plasseres ut i enden av gangveien mellom skolen og Tyttebærsvingen. Dette gjør det også enkelt for
kommunen å utføre sine vedlikeholdsoppdrag. I tillegg vurderer vi om det også skal deles ut et egenutviklet
klistremerke som beboere kan klistre på sin private søplekasse, slik at dette er en aksept for hundeeiere å
kaste hundeavfall i slik merket søppelkasse. Thomas jobber videre med kostnader for å produsere og det
gis fullmakt til å kjøpe produksjon av klistremerker dersom prisen ikke overstiger 2.000,- nkl mva.

Sak 14/14
Nærbutikk på Ormåsen
Saken fra forrige år fortsetter også i år. Halvor hadde ansvar for denne i det forrige styret og vi ønsker å
avvente dette til Halvor er tilstede. Saken er en prioritert sak for OG og vi må på septembermøte behandle
denne.

Sak 15/14
Skolebehovsplan
Det er tilsendt OG en godt dokumentert plan utarbeidet av et eksternt konsulentselskap om fremtidig
skolebehov i Øvre Eiker. Denne er sendt per post med frist til høringssvar 8. august. Hugo sørger for videre
distribusjon til de som ikke har lest ennå slik at vi får satt oss inn i saken.

Side 2 av 3

Sak 16/14
Bålhytter
Det er kommet en henvendelse fra barnehagen om økonomisk støtte på 31.000 for å dekke innkjøp av 2
stk store grillhytter. Disse koster totalt 81.000, men barnehagen mangler 31.000 til selv å dekke hele
kjøpet. Grillhyttene stilles til innbyggernes disposisjon utenom barnehagens åpningstider. På bakgrunn av
solid økonomi, samt et ønske om at grendeutvalgets midler skal komme innbyggerne til gode. På årsmøtet
er det for 2014 budsjettert med en total kostnadsramme på 27.000,-. OG har også en egenkapital på ca
100.000,-. Dette er iberegnet midler overført fra Friluftsgruppa og en vesentlig del av disse overførte
midlene er tilskudd gitt med en intensjon om at det skal fremme friluftsliv og fysisk aktivitet blant barn og
unge. Grendeutvalget opplever at det ligger en grad av forpliktelse i dette og anser det derfor som ansvarlig
at man bruker deler av beholdningen, såfremt tiltakene er i tråd med tanken om å fremme friluftsliv og
fysisk aktivitet for barn og unge på Ormåsen. OG er likevel av den formening at 31.000 på denne
enkeltsaken er mye penger, da det forrige år også ble bevilget 2 stk bålhytter som vi ikke ennå ser
effekten/konsekvensen av. Vi er usikre på i hvilken grad disse hyttene i helgene benyttes som festplass for
ungdommer og vil vite litt mer omkring dette før vi endelig kan ta stilling til støtten. Et annet spørsmål er om
det kan vurderes 1 bålhytte og ikke 2? Evt om det kan kjøpes 1 hytte i år og 1 neste år? Arne gir våre
tilbakemeldinger til barnehagen for videre behandling.

Sak 17/14
Møte i Lysløypekomiteen i mai 2014
Det har vært møte i lysløpekomiteen siden forrige møte. Ingen hadde mulighet til å være tilstede på dette
møte, men agendaen var skiskytingsarena på Ormåsen, (Sak 4/14) Saken avsluttes

Sak 18/14
Økonomi / Inntjening
Kommunens tilskudd ble 2013 halvert til kl 10.000,- per år. Med halvering av tilskudd og økte kostnader til å
ivareta vårt mandat og fremtidig ønsker for Ormåsen må vi se på nye muligheter for økonomiske tilskudd.
En mulighet er en frivillig støtte/kontingent til OG, hvor vi må synliggjøre hva OG har gjort og hva som kan
gjøres. Evt konsert på Ormåsen for også å skape en ”happening”. Uansett kan vi igjen promotere
grasrotandelen via norsk tipping på Facebook. Alle bes tenke på hvilke muligheter vi har til nye
inntektskilder til neste møte slik at også fremtidige grendeutvalg har en sunn økonomi med mulighet til
lokale tilskudd.

Ormåsen 10. juni 2014
Referent, Tor Erik Neprud
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