Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. februar 2018
Til stede:

Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Silje
Lysaker Smeby og kommunenes representant Morten Lauvbu

Fravær:

Rune Fredriksen, Anders Kjøll, Garth Sulc, Joakim Solum, Dag
Svartskuren og Grete Thorsby

Sted:

Mediateket, Ormåsen skole

Følgende saker ble behandlet:
Ormåsen aktivitetspark:
Sak 18/16
Bålhytte ved skøytebane
Ormåsen grendeutvalg vil invitere beboere på Ormåsen til skøytedag og offisiell åpning av
bålhytta i februar/mars 2018. Aktuelle datoer fremmes utvalgsmedlemmer, slik at dato
fastsettes ut fra hvilken dato minimum tre utvalgsmedlemmer kan stille.
Sak 06/17
Treningspark for egenvektstrening
Forhandlinger med leverandør er i innledningsfasen, der grendeutvalget bør beslutte
fremsendte alternativer på utvalgsmøtet i april for videre fremdrift. Formålet er å få til en god
avtale av parken.

Tidligere saker:
Sak 08/15
Lekeplasser på Ormåsen (EEU)
Når det gjelder eiendomsoverdragelser på Ormåsen, så er det bare lekeplassene som
gjenstår. Øvre Eiker kommunen satte pris på fremsendte rapport fra grendeutvalget.
Kommunen vil vurdere innhold og prioriteringer nærmere sommeren, der midler er
tilgjengelig. Det nye GU vil selvsagt bli tatt med i prosessen.
Sak 25/16
Bygdekino Ormåsen
For evt gjenopprettelse av tilbud om bygdekino på Ormåsen, er Bygdekinoen kontaktet for
hvilke muligheter som er for forestillinger og kontrakt. Bygdekinoen retter seg særlig mot
barn og ungdom. Hver kinokveld tilbyr de to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Hvis
Ormåsen grendeutvalg ønsker å drifte dette tilbudet i fremtiden, må ny kontrakt inngås, da

den gamle kontrakten som var tegnet med Øvre Eiker kommune utløp i desember 2017.
Avgjørelse for evt videre drift tas på utvalgsmøte i april.
Sak 15/17
Årsmøte OG 2018
Gjennomgang av ansvarsfordeling og forslag til vedtektsendringer ifm årsmøte OG 2018.
Forslag til vedtektsendringer publiseres sammen med årsberetning i uke 8/18.
Dagens utvalgsmedlemmer gjør en felles innsats for rekruttering av nye medlemmer til
Ormåsen grendeutvalg 2018/19.
01/18 Trafikksikkerhet på Ormåsen 2018
Saken sees i sammenheng med tidligere sak 07/17
-

Øvre Eiker kommune vil gjennomgå fremsendte forslag til trafikksikkerhet på
Ormåsen i 2017 og gi tilbakemelding til grendeutvalget før årsmøte 7. mars 2018.

-

Utfartsparkeringen blir fort full, og biler parkerer langs Jungerveien inn mot
Beversvingen. Grendeutvalget bør følge opp muligheten for at skolens
parkeringsplass også skiltes som utfartsparkering. Nestleder utarbeider og henger
opp midlertidig skilting ved krysset Ormåsenveien/Jungerveien.

Sak 02/18
Eget postnummer for Ormåsen
Morten informerte om at dersom grendeutvalget ønsker å fremme søknad om eget
postnummer, bør vi få Rema1000 med som interessent og fremme en felles søknad til
kommunestyret. Han informerte videre om at søknadsprosessen ovenfor Posten er relativ
enkel.

Sak 03/18
Tilsyns- og vedlikeholdsplan
Nytt grendeutvalg 2018/19 bør utarbeide en oversikt med tilsyns- og vedlikeholdsplan over
alle «eiendeler» som Ormåsen grendeutvalg er ansvarlig for (eksempelvis bålhytter,
skøytepingviner, isskrape, frisbee-golfbane, aktivitetspark etc). Lekeplassene bør muligens
også inngå i denne planen.

Sak 04/18
Offentlige toalett tilgjengelig på Ormåsen
Ormåsen er et yndet utfartssted for kommunens befolkning, spesielt vinterstid. Offentlig
toalett er ikke tilgjengelig. Sundhaugen og Hoensvannet, som er sentrale utfartssteder på
sommerstid i Øvre Eiker, har et slikt tilbud. Nytt grendeutvalg bør sette denne saken på
agendaen.

Ormåsen, 7. februar 2018
Finn-Martin Paulsen/ Referent

