Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg (OG) 15. mai 2013
Tilstede:
Fraværende:

Teodor Bruknapp, Arne Grasbekk, Pål Nygård, Cathrine Klokkerud, Halvor
Prestmoen, Audun Ekeberg, Tor Erik Neprud samt kommunens representant Morten
Lauvbu
Bernt Michael Johansen, Cathrine Olsen, Tina Berg.

Sted:

Gjerdesmetten 6

Følgende saker ble behandlet:
Sak 1/13
Konstituering
OG må endre virksomhetskode i Brønnøysund for å kunne kvalifisere for midler fra ”Grassrotandel”.
Dette ønsker vi å gjøre, fordi det kan være muligheter for ekstra økonomiske tilskudd.
Tiltak: Teodor gjør de nødvendige endringer for at vi kvalifiserer for evt tilskudd.
Sak 3/13
17. mai arrangement
Forslaget fra Arne om konkurranse er iverksatt og klassene er ivrig i gang med å øke på heiarop.
Barnehagen inviteres også inn i konkurransen. Dommere er Bernt, Arne og Håvard Klokkerud per nå,
med mulighet for flere. Vinneren kåres ganske umiddelbart etter toget er ferdig og så snart dommerne
er enige.
Tilitak: Arne verver og brifer dommerne, samt sørger for kåring av vinner. Galaxy Pizza inviteres til å
bidra på premien mot publisitet/promo.
Sak 4/13
Årshjul
Saken utsettes til neste møte og Bernt er på plass
Tiltak: Teodor fører opp saken til neste møte.
Sak 5/13
Skatepark
Info fra Arne om at skateparken er ferdig produsert i Tyskland i dag 15. mai. Underlaget den skal stå
mangler noen meter med fundamentering før dette er klart. I samarbeid med kommunen og skolen,
utbedres både grunn, samt nødvendig reparasjon av rør, slik at fundamentering er ferdig ca 21. mai.
(Kostnad ca 12’ som kommunen tar) Installering og montering av skatepark skjer 29. mai. Formell
åpning skjer noe senere, anslagsvis første uke i juni, fortrinnsvis på dagtid og i samarbeid med skolen.
Ordfører inviteres og oppfordres til offisiell snorklipping. Hele skateparken har en kostnadsramme på
ca 200’. Videre utvikling av parken er å inkludere noen sitteplasser, som også kan integreres som et
skateelement. Dette er av granitt og koster ca 12’, pluss installering. Dette ville gjort parken til et mer
sosialt sted/samlingssted. Dette er OG positive til.
Tiltak: Arne holder i dette også, siste tiden frem til åpningen har funnet sted.
6/13
Profilering av grendeutvalget
Grendeutvalget er på facebook og har fått 48 følgere per 15. mai. Link til facebooksiden ligger også på
hjemmesiden til OG.
Tiltak: Saken avsluttes og siden administreres av Arne og Bernt.
7/13
Hvordan jobbe best mulig med dokumenter i utvalget?
Konto på DropBox er opprettet alle utvalgets medlemmer har fått tilgang. Dokumenter legges ut etter
struktur og deles enkelt.
Tiltak: Saken avsluttes

8/13
Økonomi
Pål informerer om at overføringer av disposisjonsrett på konto tilhørende OG er overført til sittende
OG. Friluftsgruppas kontoer er ikke ennå overført. Kommunen overfører også budsjetterte midler
iløpet av kort tid. Regnskapet for OG er for forrige periode godkjent av revisor. Regnskapene for
friluftsgruppa er mangelfulle når det gjelder bilag/kvittering, men pengebeløp i regnskapene stemmer
overens med kontoutskrifter. Disse bilag/kvittering skal visstnok finnes.
Tiltak: Audun har bilag til friluftsgruppa og disse overleveres Pål snarest, slik at de sammen går
gjennom regnskapet. Pål skal også gis disposisjonsrett for kontoer tilhørende friluftsgruppa. Pål
sjekker om mulige støtteordninger til neste møte.
Sak 9/13
Helhetlig plan for Ormåsen
Denne saken vil deles opp i mange ulike saker fremover slik at det kun blir en informativ sak per nå.
Morten Lauvbu fra kommunen informerte om status på planprosessen rundt Ormåsen og kjente
utfordringene som per i dag finnes. Det er tidligere lagt ned mye arbeid rundt planarbeidet for
Ormåsen, bl.a. ny veitrase. Dette ble lagt på is, og planarbeidet blir fremover sett på fra en ny måte.
Eiker Eiendomsutvikling og Gorud Eiendom vurderer å sammen starte ett selskap for å utvikle
Ormåsen videre (=B6, eies i dag av kommunen og der er tenkt ca 120 eneboliger). Videre utvidelse av
tomter vil medføre investeringer i bl a vann, kloakk ved siden av ny trase for vei og utvidelse av
oppveksttilbud som skole barnehage, SFO. Prognoser fra ekstern konsulent tilsier uansett utvikling
fortsatt tilvekst til skolen. Per i dag er det ingen flere tomter ledige i Ormåsen, så nye områder
vurderes lagt ut for å kunne tilby nye tomter. Regulering av B6 området vil også innebefatte flere andre
områder innen forarbeide enn tidligere tomteområder. Morten da at OG ifølge mandat og organ, vil
være delaktig i både kortsiktige og langsiktige planarbeidet sammen med kommunen. Vi snakker da
om helhetlig plan om de nevnte investeringene, samt utvikling av myra-området, osv.
Oppvekstsenteret ønsker også deltakelse i dette arbeidet sammen med OG for videre utvikling. Neste
skritt er møte mellom Eiker Eiendomsutvikling og Gorud Eiendom før sommeren. Mulig vi kan får en
oppdatering på dette i neste møte i OG tidlig i juni. Tidsmessig vil kommunestyret vil få saken til
behandling til høsten, slik at OG etter planen kan følge møtetidsplan lagt første møte og involverer seg
fremover parallelt med kommunen og grunneiere.
Tiltak: Medlemmene i OG oppfordres til å tenke konsekvenser, muligheter og verdier Ormåsen skal
stå for både kortsiktig og de neste 25 årene. Kommunen v/ Morten orienterer oss fortløpende og OG
er positive til involveringen. Dokumenter som er nyttige å kunne dele internt lagre på DropBox under
eget område. Saken avsluttes som saksnummer og vil videre arbeid fremover vil være egne saker.
11/13 Grinder i lysløypa
Tas på neste møte med Bernt
Tiltak: Teodor fører opp saken til neste møte.
12/13 Friluftsutstyr/frilutstgruppa
Audun redegjorde for bakgrunn for gruppas opprettelse, funksjon og virke. I informasjonen ble det
hevdet at intensjonen er at friluftsgruppa skal fristilles fra OG. Dette betyr i praksis egne vedtekter og
eget styre. Frem til nå har det vært et fast punkt i OG’s møter med informasjon fra friluftsgruppa. Det
er utvilsomt historisk gjort en meget god jobb av Audun i friluftsgruppa. Tilbudene om aktiviteter fra
friluftsgruppa er fremover tenkt å komme tilbake slik de var før. Det var diskusjon i OG om
friluftsgruppa skal skilles ut som egen forening/klubb eller ikke. Per i dag er det sammenfallende
ønsker om tilbud, virke og aktivitetsnivå fra friluftsgruppa, men det er usikkerhet om fremtidige
sammensetning i OG ønsker noe annet å vil nedlegge, evt detaljstyres friluftsgruppa. Det hevdes at
vedtak og fristilling er fattet tidligere år i OG. Referat av dette er ikke funnet per nå. Eiendeler som per
i dag finnes tilgjengelig hos friluftsgruppa er søkt på øremerket friluftsgruppa slik at dette allerede er å
anse som friluftsgruppas eiendom. OG ser positivt på tiltak for å stimulere til friluftsliv og kunnskap
rundt riktig bruk av naturen blant barn og unge som bor på Ormåsen.
Tiltak: OG tar stilling til videre fristilling på neste møte slik at en avgjørelse rundt dette gjøres riktig og i
henhold til gjeldende vedtekter. Audun vil lage en inventarliste som legges frem da også.

14/13 Bålhytter
Info fra Audun, som nå har involvert Tommy Warloff til å lage fundamenter for bålhyttene. En bålhytte
eies av friluftsgruppa og en av OG. Begge bålhyttene vurderes donert til barnehagen med klausul om
vedlikehold. Plassering blir rundt ski/akebakken på oversiden av barnehagen. Anvendelse blir da til
barnehagens bruk i barnehagens åpningstid, og for innbyggere på Ormåsen når barnehagen er
stengt.
Tiltak: Audun setter opp avtalen, og tar kontakt med barnehagen for formell overlevering.

Nye saker:
Sak 15/13
Kommunenettverk innen stedsutvikling
Kommunen har fått ekstra økonomisk bevilgning fra departementet til Grendeutvalgene i Øvre Eiker
kommune. Terje Kristiansen fra kommunen ønsker å diskutere hvordan dette med tilrettelegging for
frivillig og dugnadsarbeid kan gjøres. Det er ønskelig at OG stiller med 2 representanter til
informasjonsmøte 17. juni på Nøstetangen, kl 16.
Tiltak: Tilbakemelding gis hvilke som stiller av OG til Morten 16. mai.
Sak 16/13
Lekeplasser
En sak som kom opp som følge av sak 9/13. Det er tidligere utført analyser av området, som vi må
finne fakta på. Saken settes opp på neste møte og representanter fra Vei/Park må involveres.
Tiltak: Teodor setter opp saken på rett møte, Pål holder i saken.
Sak 17/13
Offentliggjøre referat til hjemmesider
Er det ok å tilgjengeliggjøre referat fra møtene slik referatet er per i dag eller er noe informasjon /
enkelte saker mer konfidensielt enn andre.
Tiltak: Tor Erik tar kontakt med Morten og finner ut mer.
Sak 18/13
Rydding til 17. mai og videre fremover
Samarbeid med skolen som rydder som normalt til 17. mai, rundt skolen og løypetrasene. Det er
kommunens ansvar å rydde dette. Årsmøte i OG satte av 5.000 kr til dette, og kommunen stiller med
tilsvarende beløp. Det er da snakk om å rydde langs hovedveiene Junger, Ormåsenveien og på
lekeplassene.
Tiltak: OG inviterer til stordugnad, blant innbyggerne på Ormåsen. Teodor koordinerer og orienterer
skolen om vårt vedtak. Audun bistår. Alle i OG ønsker å stille opp på selve gjennomføringen på dagen.
Sak 19/13
Logo OG
Saken kommer opp på neste møte
Tiltak: Teodor setter opp saken på neste møte. Bernt redegjør for saken.
Sak 20/13
Eget postnummer til Ormåsen
Saken kommer opp på neste møte
Tiltak: Teodor setter opp saken på neste møte. Cathrine redegjør for saken.
Sak 21/13
Egen nærbutikk på Ormåsen
Saken kommer opp på neste møte
Tiltak: Teodor setter opp saken på neste møte. Halvor redegjør for saken.

Sak 21/13
Novembermøte – julebord
Er det riktig at OG skal bruke penger på julebord. Saken kommer opp på neste møte
Tiltak: Teodor setter opp saken på neste møte. Cathrine redegjør for saken.

Ormåsen 15. mai 2013
Referent, Tor Erik Neprud

