Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 9. september 2014
Tilstede:
Fravær:

Mette Skogstad, Hedda Firing, Thomas Berg, Arne Grasbekk, Linn Therese Brekke og
Tor Erik Neprud
Halvor Prestmoen. Øystein Østbø, Widar Bjørnholt og Hugo Larsen
Kommunens representant Jørgen Firing gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.
Knut Stranden (IMTEC) var tilstede under sak 13/14.

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 13/14
Spørreundersøkelse til innbyggerne på Ormåsen (ref sak 26/13)
Basert på forrige møte, har OG og Knut Standen jobbet videre med en innbyggerundersøkelse.
Spørreundersøkelse kan være dør-til-dør undersøkelse eller elektronisk, eller valgfri svarmåte. Personlig
fremmøte på døra anbefales uansett, for så å tilby valgfri svarmåte. Et kort manus bør felles fremføres
muntlig, samt en skriftlig informasjon om hva OG ønsker å oppnå og bruke svarene til. Samtidig må OG
bruke de sosiale mediene for å informere og motiverer for høy svarprosent.
Omfang undersøkelsen skal dekke er tenkt å omhandle hovedområdene:
 Butikk; hva og antatt bruksfrekvens. Post i butikk evt liten kafé.
 Helsetjenester; Helsestasjon for barn/ungdom/voksne, Helsesøstertjeneste.
 Bruk av bygningsmasse; Allmenn bruk/tilgang/utleie på oppvekstsenteret.
 Infrastruktur; Veier, gangveier, trafikksikkerhet (oppmerking/skilting/fotgjengeroverganger),
parkering både ved oppvekstsenteret og ellers, avlevering og henting ved oppvekstsenteret, veilys
og lys på gangvei, gangvei Ormåsen - Vestfossen.
 Kulturtilbud; Kinotilbud, ungdomsklubb, temakvelder, bibliotek.
 Bruk av uteområdet/natur; Lavvo, bålhytter, bålplasser, gapahuk osv, bruk og vedlikehold av disse.
Samtidig i hvilken grad området ”myra” ønskes utnyttet for ulike aktiviteter.
Oppvekstsenterets tjenester ansees som dekket i det pågående prosjekt og utbyggingen, og bør således
ikke inkluderes i spørreundersøkelsen. Med dette betyr at skole/utdanning er en lovbestemt tjeneste, mens
barnehage og SFO har andre retningslinjer. I stedsutvikling for Ormåsen kan utvikling av SFO-tjenesten på
Ormåsen påvirkes positivt av OG. Dette fordi SFO flyttes i nytt bygg og kan styrkes med et evt tettere
samarbeid med barnehagen. Kvalitetsplanen fra ØE kommune vil også legge retningslinjer for tjenesten.
OG bør kunne påvirke dette arbeidet med å komme tettere på opplæringssenterets planer for utvikling,
bl.a. med ny SFO plassering. En slik påvirkning kan resulteres i et samarbeid, evt deltakelse i pågående
prosjekter for oppvekstsenterets utvikling. Et spørsmål i undersøkelsen vil således gi oss god innsikt i hva
beboerne ønsker innen fremtidig SFO. OG ønsker derfor også å inkludere noe omkring SFO i
undersøkelsen, uten at dette blir en evaluering av dagens SFO. Basert på funnene, rettes det en
henvendelse til leder for oppvekstsenteret for inkludering i videre planer for SFO tjenestene.
Knut Standen lager et forslag basert på punktene overfor som sendes OG for videre bearbeiding.

Side 1 av 2

Sak 14/14
Nærmiljødag – bli kjent i skauen
For å gjøre beboerne bedre kjent med bålplasser, lavvoer, gapahuker osv som finnes i nærheten, ønsker
OG å invitere til en bli kjent i skauen dag. Noen forberedelser må gjøres, som å lage kart og koordinater,
samt invitasjon. Målet er å få dette til etter at snøen er gått. Ansv Arne og Tor Erik, med bistand fra Hedda.

Sak 15/14

Søknad fra Ormåsen Nord Velforening

Det er kommet inn en søknad om økonomisk støtte, kr 7.000,- til fotballmål som skal stå på den nye
ballsletta i enden av Bokfinkveien. Utvalgets medlemmer som bor i området meldte seg innhabile. (Gjelder
Tor Erik Neprud, Thomas Berg og Arne Grasbekk) Med bakgrunn i vedtak på siste årsmøte, vedtatte
budsjett og handlingsplan, er det et ønske at OG skal fremme friluftsliv og fysisk aktivitet blant barn og
unge på Ormåsen. Det finnes således økonomiske midler i de tilførte penger fra friluftsgruppa.
Vedtak: OG er positive til søknaden, og bevilger således kr 7.000,- til Ormåsen Nord Velforening da dette
ansees innenfor årsmøtes føringer. OG legger til i avgjørelsen at det ønskes en kvalitetssikring på
kostnaden på mål før tilskuddet utbetales.

Sak 16/14

Flytting av bålhytter

Det er kommet inn et ønske fra opplæringssenteret om å flytte en bålhytte. OG aksepterer at den som
ligger lengst unna barnehagen og ikke skal kles igjen, kan flyttes. Den som er nærmest barnehagen må stå
der den er. Mette orienterer Sigbjørn, som kom med henvendelsen.

Sak 17/14

TV aksjonen 2014

Opplæringssenteret v/ Sigbjørn spør om OG kan hjelpe til med å skaffe 1-2 personer, som tar seg av
Ormåsen som område. Dette betyr opplæring, kurs og gjennomføring av innsamling på området. Det er per
nå ingen av de tilstedeværende på møte som kan ta på seg dette. En henvendelse er også rettet til AnneSofie Grasbekk, som vi iløpet av møte fikk bekreftet har tatt på seg ansvar for Ormåsen på TV-aksjonen.

Ormåsen 9. september 2014
Referent, Tor Erik Neprud
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