Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. august 2013
Tilstede:
Fravær:
Sted:

Teodor Bruknapp, Pål Nygård, Tor Erik Neprud, Bernt Michael Johansen, Cathrine Olsen og
Cathrine Klokkerud.
Halvor Prestmoen, Audun Ekeberg, Arne Grasbekk og Tina Berg.
Kommunens representant Morgen Lauvbu gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.
Ormåsen oppvekstsenter, SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 3/13
17. mai arrangement på Ormåsen
17. mai markeringen ble veldig bra. Det var stor suksess med premiering av beste klassetrinn i heiarop
konkurransen. Premien er overlevert og konseptet vurderes videreført for kommende år. Saken lukkes og
er ferdig.
Sak 4/13
Årshjul
Bernt har ferdigstilt årshjulet etter omforent form og innhold. Det er allerede visualisert på hjemmesidene.
Nytt fast punkt på møtene oppføres fremover hvor det gjøres avsjekk mot årshjulet og evt justeringer av
innhold. Saken lukkes.
Sak 5/13
Skatepark
Skateparken er åpnet med besøk av ordfører og media. Den har i løpet av sommeren vært i flittig bruk tidlig
og sent, og er tatt vel i mot av innbyggerne på Ormåsen. Saken lukkes.
Sak 8/13
Økonomi
Det står per nå kr 1.279,50 på den ene av våre to kontoer. På den andre er det nå tilført 10.000 fra Øvre
Eiker Kommune slik at saldo er ca kr 77.000. Ormåsen Grendeutvalg også nå oppført på Norsk Tipping sin
Grasrotandel, slik at de som ønsker, kan gi sin grasrotandel til Grendeutvalget. Informasjon om dette deles
fortløpende via Facebook av Bernt/Arne. Saken lukkes.
Sak 10/13
Tauløype
Det nærmer seg tid for å etablere tauløype ved barnehagen. Eskil fra barnehagen er involvert, men det er
ikke avsatt som egen budsjett post. Saken diskuteres videre på neste møte hvor også budsjett må
fastsettes. Ansv Arne.
Sak 11/13
Grinder i lysløypa
Det er fortsatt vanskelig å få til et møte med tidligere Grendeutvalgsmedlem Rune F. Han var invitert til
dette møte, men møtte ikke opp. Det er dessverre kun han som sitter med informasjonen om hvor og hva
som angår disse grindene, slik at vi er avhengig av han for å få denne informasjonen før vi kan få opp
grindene. Bernt reiser bort til Rune på ny.
Sak 12/13
Friluftsgruppa
Saken må utsettes da Audun ikke møtte på møte.

Sak 14/13
Bålhytter
Bålhytter er levert og 2 dugnader gjennomført for å montere de. Det var bra oppmøte på den første, og
noen færre på den andre dugnaden. Bålhyttene er ennå ikke ferdig og klare til bruk, det gjenstår noe arbeid
på den ene, samt beising på begge. Det påsettes skilt hvor den ene er fra Grendeutvalget og den andre fra
Friluftsgruppa. Teodor holder i saken.
Sak 15/13
Kommunenettverk innen stedsutvikling
Kort referat fra Teodor og Tor Erik om prosjektet ”Sammen mot 2022”. (se http://www.ovreeiker.kommune.no/Modules/Article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=6410&Category.ID=592)
Alle frivillige lag, utvalg og foreninger deltok i en åpen dialog med kommunens representanter. Mye
kompetanse som finnes blant de frivillige som med fordel kan deles og læres på tvers av organisasjonene.
Denne saken oppdateres fremover og kommunen vil involvere oss.
Sak 16/13
Lekeplasser
Saken utsettes til neste møte. Anvs Pål
Sak 17/13
Offentliggjøring av referater
Referatene fra Grendeutvalgsmøtene kan offentliggjøres, men når det behandles konfidensiell informasjon
eller det foreligger informasjon som er unntatt offentlighet, vil dette ikke gjengis. Saken lukkes.
Sak 18/13
Rydding før 17. mai og videre fremover
Punktet settes inn i årshjulet for utførelse mars. Alle oppfordres til også å ta en runde på utsiden av
hekk/gjerder, samt i skråninger, grøfter rundt tomter. Ansv Bernt
Sak 19/13
Logo for Grendeutvalget
Det foreligger flere konkrete alternativ til ny logo. Vi ønsker imidlertid flere ideer, så vi lyser ut en
logokonkurranse hvor mennesker på Facebook oppfordres til å lage logo, og forklare logoen. Vinneren gis
et gavekort på 1.000,-. Ansv Bernt og Arne.
Sakene 20/13 og 21/13
Eget postnummer til Ormåsen / Egen nærbutikk på Ormåsen
Saken utsettes da det fremkom av våre undersøkelser at butikk er vesentlig for nytt postnummer, og butikk
kan vise seg vanskelig å få her. Ansv Halvor
Sak 22/13
Novembermøte – julebord
OG velger å ikke bruke penger på eksternt julebord. Cathrine K kommer opp med alternativ
julemøteopplegg. Dato for novembermøte endres også fra 13. november til15. november. Saken lukkes
Sak 23/13
Håndtering av Hageavfall
Mail fra Mariana Lilleås som Teodor har svart på. Saken gjaldt hageavfall og håndtering av denne. Saken
er avsluttet.
Sak 24/13
Klage på støy/bråk rundt skole og kiosk/bussholdeplass
Mail fra Tom Andreassen som ble behandlet i forrige møte. Svar er kommet fra Ordfører, og videre
oversendt OG. Saken gjaldt støy med mer rundt parkeringsplassen. Konkretiserte tidspunkt for når på
døgnet det skal være stille er kun nedfelt i de lokale politivedtektene. For Øvre Eiker, var dette ikke
konkretisert, men lokale politivedtekter er nå under revisjon og dette tas nå inn, med konkretisering mellom
kl 23 – 06.

Sak 25/13
Bålhytter langs lysløypenettet
Saken utsettes til neste møte
Sak 26/13
Oppvekstsenteret
Saken utsettes til neste møte
Sak 27/13
Lysløypekomiteen
Vår valgte representant Cathrine K har ikke hørt noe fra Lysløypekomiteen. Det er vedtatt at komiteen skal
få 3.000 i penger fra OG. Det er ikke kommet krav eller henvendelse på dette ennå. Cathrine K holder i
denne.
Sak 28/13
Sommerbrev til innbyggerne på Ormåsen
Det ble på årsmøte lagt vekt på at utvalget skulle profilere seg bedre og gjøre virket mer kjent på Ormåsen.
Det er derfor behov for å lage en trykksak der utvalget imøtekommer dette vedtaket. Utvalget brukte store
deler av møte på å lage en stikkordsliste til utkast til sommerbrev. Formatet blir en type trykksak på A5
(brettet A4 liggende) med fire sider. Innholdsmessig vil side 1 være informasjon om utvalget og formål.
Midtsidene (2 og 3) vil være informasjon om hva vi jobber med og har jobbet med. (se stikkordslisten) Siste
side (4) vil fortelle om «årshjulet» og logokonkurransen. Pål lager et utkast, basert på innspillene her, men
står fritt til å komme med forslag. Informasjonen sendes fortløpende til utvalgsmedlemmene slik at denne
kan ferdigstilles i løpet av neste møte.
Sak 29/13
Parkeringsproblemer langs Jungerveien
Saken utsettes til neste møte
Sak 30/13
Stig Rune Kroken inviteres til neste møte
Saken utsettes til neste møte
Sak 31/13
Busstilbud til/fra Ormåsen
Sak fra beboer vedr busstilbud til/fra Ormåsen. Det er dårlig korrespondanse med videre forbindelser med
både tog / buss. OG ønsker å diskutere dette videre med Morten i neste møte.
Sak 32/13
Mobildekning på Ormåsen
Sak fra beboer vedr mobildekning på Ormåsen. Det er stedvis dårlig/ingen dekning på store deler av
Ormåsen. Dette er nettleverandør kjent med. OG ønsker å diskutere dette videre med Morten i neste møte.
Sak 33/13
Frisbee banen
Vedlikehold av frisbee bane er nødvendig. Bernt tar en runde og ser på behovet og involverer evt skolen.
Kostnader ifm dette er ikke hensyntatt i budsjettet må således vurderes etter avsjekk og behovsavklaring.

Ormåsen 7. august 2013
Referent, Tor Erik Neprud

